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Kavan FK 50 er en skala-udgave al den verdensberØmte Continental
motor, som blev anvendt i mange af de tidlige lette flyvemaskiner.
Denne firtakts boxer-motor er så at sige vibrationsfri og har et meget
beskedent brændstofforbrug. Der er kun anvendt de bedste
materialer til motoren. FK 50 er den eneste motor på markedet,
hvor methanol og olie påfyldes seperat. Smøringen al motoren
sker gennem en oliepumpe.
Vi har forbedret ydelsen at FK 50 betydeligt, hvilket førte frem til
MARK lll-Gold versionen, en yderligere forbednng af MAFK ll. MARK
I og MABK ll er hermed udgået af produktion.
Blandt de væsentligste torbedringer ved MARK lll-Gold er højere
omdrejningstal, bedre tomgang og mere stabil kørsel. Motoren fås i

både tændrørs- og gløderØrsversron.
KAVAN's ,,Thyristor. tændingssystem benytter sig al Hall effekt
princippet og anvender to magnetiske sensorer, en til hØj hastighed
og den anden til start og kørsel med lav hastighed. Dette sikrer let
start af motoren uden risiko lor backfire, f remragende
tomgangskørsel og kørsel med maximal hastighed ved luld gas. Det
elektroniske tændingssystem har ingen bevægelige kontakter takket
være de to Thyristor magnet-sensorer.

************** M
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Slaglængde:
Max. omdrejninger:
Tomgangshastighed:
Ydelse:
Propel:
Vægt:
Forbrug:

50 cm3 (3 kubiktommer)
4{akt
34 mm (1.34 tommeO
28 mm (1.10 tommer)
8.800 omdr./min. i glødeversion/9.200 omdr./min. med tændrØr
1.600 omdr./min. i glødeversion/1.400 omdr./min. med tændrør
4,4 HK iglødeversion/4,6 HK med tændrør
20x10" (afhængig aJ fly)
2.450 gram med glødercr12.600 gram med tændrØr
500 cm3/20 minulter

Pris illg. prisliste: DM 2.200,-

1.800,-HOS OS KUN DM
plus forsendelse

Katalog tilsendes for DM 10,-

Skriv venligst på engelsk eller tyskFK 50 kan itændrørsversionen køre på almindelig benzin eller på methanol,
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ERTK TOFT MODELHOBBY

Vi har materialer og modeller til undervisningsbrug

Thunder Tiger modeller
Bemaerk, at der er masser af tilbehør i Thunder
Tiger byggesættene, f.eks. tank, hjulog spinner
Eaglel5H ................................... kr. 331,-
Eagle40S.......... .......... kr. 534,-
Eagle 40 L ....... . . .. . . ..... kr. 534,-
Baby Eagle 700 .... . ........... . .. kr. 72,-
Baby Eagle 1200 .......................... kr. 86,-
Ea91e 20 H . .. .............................. kr. 397,-
Eagle20S ................................... kr. 397,-
Eagle20L ................................... kr. 397,-
Olympic 20 S færdigmodel ........... kr. 792,-
Olympic 20 L færdigmodel ........... kr. 792,-
Skylark 40 S færdigmodel ............ kr. 952,-
Skylark 40 H færdigmodel ............ kr. 952,-

Diverse begyndermodeller
til undervisningsbrug
Graupner Taxi ll ........................... kr. 550,-
Robbe Charter ....... kr. 495,-
Westerly ................ kr. 450,-
Prima ............ ........ kr. 450,-
Simprop Super Chart ................... kr. 498,-
Super Chart m. skumvinge ........... kr. 548,-
Cambria CF1 .................. TILBUD kr. 498,-
Blue Phoenix 2-m svæver ............. kr. 325,-

Kataloger
Multiplex ............... kr. 40,-
Simprop ................ kr. 50,-
Robbe ........... ........ kr. 50,-
ThunderTiger.............................. kr. 27,-

Balsafiner, 100x1000 mm
1,0 mm .......... ....... kr. 9,-
1,5 mm ......... . ....... kr. 1 0,-
2,0mm.......... .......kr. 11.-
2.5 mm .......... ....... kr. 12,-
3.0 mm .......... ....... kr. 13,-
4.0 mm .......... ... ... kr. 14,-
5,0 mm .......... ........ kr. 16,-
6,0 mm .......... ........ kr. 17,-
8,0 mm .......... ........ kr. 2O,-
10,0 mm ................. kr. 25,-
15,0 mm ................. kr. 30,-
20,0 mm ................. kr. 36,-
+ 5olo ved køb af mindst 25 plader.
+ 100/o ved køb af mindst 50 plader.
+ 150/o ved køb af mindst 100 plader.

Billige starttilbud
Simprop Star 8 4-kanal m. 3 servoer,
TT Eagle 20 H og OS 25 FP motor,
samlet pris ..... KUN kr. 1.995,-
Simprop Star 12 6-kanal m. 3 servoer,
OS 25 FP motor og Super Chart model,
samlet pris ..... KUN kr.2.595,-
Robbe Starion m. 3 DH servoer,
OS 25 FP motor og Eagle 20 H model,
samlet pris .... KUN kr. 1 .998,-

Radioanlæg
SIMPROP
Digistar 2-kanal m. 1 DH-servo ..... kr. 498,-
Star 8 4-kanal m. 1 DH-servo ........ kr. 948,-
Super Star 12, 6-kan. m. 1 DH servo kr. 1.548,-

MULTIPLEX
Europa Sprint u. servo .......... KUN kr, 1,198,-
Combi 90/Commander m. akku.,
uden servo ... KUN kr. 1.998,-

ROBBE
Compact 2-kanal, m. 2 servo ........ kr. 630,-
Starion,4/5-kanal m.'1 servo ........ kr. 1.230,-
Terra Top, 4/5-kanal m. 1 servo ...... kr. 1.780,-

SERVOER
DH/Daehwatil Robbe ................... kr. 118,-
DH/Daehwa til Graupner, Simprop,
Futaba og Multiplex ...................... kr. 145,-
Ved. min. 4 stk, pr. stk. ................. kr. 125,-
Multiplex Nano ............................. kr. 249,-
Mu|tip|exMS1 ..............................kr. 185,-
Robbe RS 200 ............................. kr. 175,-

Motorer
Vi lørq OS, Super Tigre, Magnum og Webra
motorer. Ring og hør om vor aktuelle dagspris.

Beklædningsmateriale
Solarlilm pr. meter ........................ kr. 25;
Solarfilm, metal, pr. meter ............. kr. 30,-
Solartex, pr. meter ........................ kr. 35,-
Oracover, pr. meter ....................... kr. 28,-
Oracover, spec. farver, pr. meter .... kr. 32,-

Derudover alt i tilbehør: Tanke, hjul, propellet
værktøj, lim, lak og maling.
Vi sender som postordre i hele landet.
Telelonordrer modtages mellem kl. 16 og 18 på
hverdage samt kl. 10 til 12 på lørdage.

ERIK TOFT MODELHOBBY, Dalby A116 27,9230 Svenstrup J, tlf. 08 38 2233



GODT NYT FRA TAVIONICI
Ku nstf lyvn i n gsmodel ler
To modeller fra Metterhausen i sædvanlig fornem kvalitet.
Begge fly er konstrueret til det nye vendeprogram.

Flash Light og Quasar
Flyene er konstrueret til det nye vendeprogram og er derfor et
godt valg for konkurrence-piloter.
Beregnet til optrækkeligt understel (to-benet) og integreret reso-
rør. Vingerne er delbare ved hjælp at el alu-rør. MotorstØrrelse
10 cms 2T long stroke eller 20 cms 4T.

Flash Light (billedet)
Spændvidde 1.840 mm
Længde 1.640 mm
Vægt ca. 4 kg

Pris: kr. 2.000,-

Ouasar
Spændvidde 1.780 mm
Længde 1.680 mm
Vægt ca. 4 kg

Pris: kr.2.000,-

Tilbud
Kavan Shark 40
Kollektiv pitch og autorotation. Kvalitet
til lavpris (så længe lager haves) ... kr.2.250,-

Graupner Cirrus 75
Flol svæver på 3.010 mm spv. ....,.. kr. 990,-

Cambria Fokker DVlll
Skalamodel på 2.100 mm spv. ....... kr. 1.590,-

Rddel CAP 21
Velflyvende skalafly på t.+SO mm .. kr. 1.190,-

F-18 "Blue Hornet,,
Spændvidde 1.250 mm, længde 1.550 mm,
vægt 4-4,5 kg, planbelastning ca. 98 g/dm2.

Pris kr. 2.200,-

wæ ***tr',r,' *

F-15,,Regal Eagle,,
Spændvidde 1.300 mm, længde .1.700 mm,
vægt 4-4,5 kg, planbelastning ca. 98 g/dmz.

Pris kr. 2.100,-

Oracover
Oracover løres i to versioner, type
21 er den normale lilm, cier påføres
med loliejern eller varmeblæser.
Type 22 er selvklæbende og bereg-
net til stafferinger mm.

arl. no. farve kr./m
21-10 Hvid 28,-
21-11 Lysegrå 28,-
21-12 Cream 28,-
21-20 Mørk rød 28i
21-21 Fiød flourescerende 32i
21-22 Klar rød 32,-
2l-30 Gul 32.-
21-33 Cadmium gul 32.-
21-40 Grøn 28.-
21-so Btå 28.-
21-52 Mørk blå 28-
21-53 Lys blå 28-
21-60 Orange 32.-
21-64 Orange flourescerende 32,-
21-71 Sort 28j
21-81 Brun 28i
2'1-90 Chrom (spejlblank) 36,-
21-91 Sølv (mat blank) 32.-
21-92 Guld 36.-

22-10 Hvid
22-22 Klat rød
22-30 Gul
22-52 Mørk blå
22-60 Orange
22-64 Orangefluorescerende
22-71 Sorl

36,-
36,-
32,-
36,-
36,-
32.-

Dansk brochure med farveskema mod
10.- kr. ilrimæ*et.

GREVEN - bare den bedste cya-
no.

Termik (tegningen), 41-svævemo-
del, spv. 1.200 mm .... kr. 90,-
Cikada, A1-svævemodel,
spv. 1.200 mm ........... kr. 90,-
Nord ic, F1A-svævemodel,
spv. 1.900 mm ........... kr. 180,-
Robin, P-30 gummimotormodel,
spv. 750 mm ............. kr. 90,-
Tilka, F1B gummimotormodel,
spv. 1.300 mm ........... kr. 225,-

6snNYCt
SANYO Nikkel
Cadmium celler
Nye celler til din radio? - så er det
selvfølgelig SANYO - det giver dig
max. sikkerhed.

Færdigmonterede enheder til
sender og modtager er Jremstillet
efter vore specif ikationer.

Bl.a. er cellerne limet sammen
med 8-cyano, således at evl.
rystelser ikke lorårsager kortslut-
ning mellem cellerne.

Plus polen er lorsynel med en lil-
le isolalionsskive. der hindrer lod-
determinalen i at brænde gennem
isoleringen.

Oplys hvilket radioanlæg du har.
og vr rnontererde.tgtige sttk. Du får
et akkusæt af meget hcJ kvalitet til
lavere prrs end fab'rkspaknrnger-
ne.

Blue Phoenix
2-meter RC svæver med succes,
komplet byggesæt ..... kr. 320,-

Rekvirer prisliste over vort kæmpe-
lager af byggematerialer: Balsa,
fyrre I i ste r, krydsf i ner, ru ndstokke,
pi an ot råd, messi ng rø r m m.

OS motorer
u.dæmp. m.dæmp.

os 20 FP........... 570.-
os 25 FP........... 595,-
os 35 FP........... 640.-
os 40 FP........... 68s,-
os 20 FS . ...... . 1 060.-
40 FS Surpass...... 1.325,- 1.450,-
48 FS Surpass ..... 1.525,- 1.650,-
61 FS ................... 1.925,-
91 FS Surpass ..... 2.225,- 2.425,-
120 FS Surpass ... 3.040,- 3.270,-
40 SF Long Stroke 1.030,- 1.140,-
46 SF Long Stroke 1.090,- 1.200,-
61 SF Long Stroke 1.525,- 1.650,-
108 BX ................. 2.0s0,- 2370.-

Rossi
11.40 R40 Fl ABC

sideudst. kr.1.150,-
12.60 R60 Fl ABC

sideudst. kr. 1.350,-
15.60 R60 Fl ABC Heli

(Heim) .................. kr. 1.450,-
12.6113+2 R61 Fl ABC

bagudst. kr.1.450,-

Magnum
25 FSR m. dæmper .......... kr. 580,-
40 FSR m. dæmper .......... kr. 580,-

Træningsfly fra Taiwan
Vi kan endnu levere den særdeles
velflyvende Eagle 40 i skuldervinget
og lavvinget version.
Byggesættet er nydeligt og særdeles
komplet, pris ............ KUN kr. 525,-
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Fritf lyvnings-
modeller

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

F. KAVAN
CAMBRIA
WIK MODELLE

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

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



Aktuelt fra SILVER STAR MODELS
SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke være millionær for at købe dette
anlæ9. Det koster heller ikke en "hsypsgiyfl,, 3l
udbygge, for det kan det hele, når du får det.
Simprop Super Star 12 er et FM 35 eller 40 MHz
anlæg til 6 rormaskiner. Dual-rate (reduktion) på to
funktioner, kombi-switch på sideror og balanceklapper.
Standgastrim-justering af tomgang uden påvirkning af
fuldgas. Frit funktionsvalg og valg af servoretning for
de f i re styrepindsf u n ktioner. Længdejusteri n g af
styrepinde. lndbygget ladestik.
Spørg din forhandler om prisen på dette anlæg - den
er billigere end du tror.
Spørg også om Star I - landets billigste FM anlæg til
fire rormaskiner.

SHUTTLE. 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 28 F-H motor ............ . kr.3.995,00
Shuttle XX de luxe med OS 32 F-H motor ......,..... ....... kr. 4.795,00

OS motornyhed:
FS70 Surpass

lgen en OS-nyhed: OS FS70 Surpass på 11,5

cms til den model, der er for lille til en 90 og for
stor til en 61. Vægt ca. 570 g. Ydelse 1,1 HK ved
11.000 omdr./min. m. dæmper . kr. 2.605,00

SPORTSMAN 45 H. En næsten Iærdig EZ
model fra Pilot. Spændvidde 160 cm. Vægt ca.
2.700 gram. For 40-45 totakt, 48-70 firtakt.
En velflyvende begyndermodel hvor alt tilbehør
medfølger kr. 2.'195,00

SKYLARK 40 T. En velegnet begyndermodel til
40-45 motor. Spændvidde 174 cm. En næsten
færdig model beklædt i flotte farver.
Skylark 40 T .............. kr. 1.365,00

TWIN ACE. Efter mange opfordringer importe-
rer vi nu denne flotte tomotorede. Spændvidde
156 cm. Vægt ca. 2.700 gram. Beregnet til to 25-
35 motorer. Et meget f lot byggesæt i Quick Built
serien ........... ....... kr.1.495,00

HIROBO er ikke kun helikoptere, men også
fremragende el-biler. AIien har 4-hjulstræk, 2
dilferentialer med remtræk. Kraflig fartregula-
tor. 14 kuglelejer ......................... kr. 1.930,00

@ c.nrr @ xzwntt
ADJUS| DE'fr ANUST

OUEST GYRO letter helikopterflyvning for
begynder og ekspert. Quest Gyro er opbygget i

6n enhed 4x4x5 cm. Den kan derfor også ind-
bygges i små helikoptere. Følsomheden kan
justeres permanent eller med en kanalfunktion.
Quest Gyro ..... ca. kr. 1.100,00

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

Anviser gerne nærmeste lorhandler

g--
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Thunder Tiger Flight Box nr. 303. Et smart
byggesæt til flight box. Som du kan se, er der
plads til brændstof, sender, starter, 12 V akku og
power panel kr.270,00

KatalOgef - hos din forhandler eller mod lrimærker eller check lra importøren
Thunder Tiger 1987 katalog .......... ......... kr. 40,00
Simprop Hovedkatalog ... kr. 60,00
Simprop Minikatalog ....... kr. 6,00
Pilot Hovedkatalog .............. kr.36,00
Pilot EZ katalog .......... .... kr. 15,00
OS motorkatalog ................. kr. 3,80
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D\I radiostyrede skalamodeller 1988 ... side 10

Benny S. Nielsen rapporterer om en af årets
store RC-begivenheder, og vi bringer
billeder af en række af de deltagende
modeller.

TestafO.S.48Surpass .... side13
Med introduktionen af Surpass firtakterne
tog O.S. fabrikken i 1987 et nyt skridt i
firtaktsmotorernes udvikling.
Lars Pilegaard har afprøvet en helt ny
Surpass motorstørrelse.

Mustang - profi lskalamodel
for 2,5 ccm .. side 16

Henning Lauritsen sor rede tbr. hvad der
egentlig forstirs ved profilskala og giver tips
til bygning. bemaling os montering.

Speed Astir - byggesæt fra WIK ............ side 18

En stor og stadig voksende gruppe
hobbypiloter dyrker svæveflyvning uden for
konkurrenceverdenen, og ikke mindst for
dem præsenterer Lars Pilegaard dette
velegnede byggesæt.

Effektlydpotter ...."........... side 20
Afstemt udst6dning - resonnansrør -
effektlydpotte er alle ord for lyddæmpere,
hvis hovedformål er at øge effekten, og Luis
Petersen redegØr for den teoretiske
baggrund for deres funktion.

Retningslinier for skoling af nye
RC-piloter .. side 21

Det er vigtigt, at den elementærc
instruktion afnybegynderc er lagt ind i en
fast os fornuftig plan.
Hugo Dueholm og Bo Lr bæk sii cr
retnineslinicr tor. hvordan en sådan plan
kan/bor r'ære.

Meninger og betragtninger side22
Med udgangspunkt i bewndermodellen
,Primaen" gor Arild Larsen rede for, hvad
han mener, at bvggesæt bor indeholde.

Læser-til-læsertips ....... side24

Ny efterdæmper fra Kjel|erup............... side 25

Undgå 6ngangsmodeller

- mål indstillingsvinkler side 26

Kim Frandsen fortæller, hvordan man kan
måle de megct betydningsfulde
indstillingsvinkler, når man står i sit eget
hobbyrum med høvlspåner op over begge

øter.

Av mit tyngdepunkt ......... side 28

Blandt forudsietningerne for perfekt
flyvning er en perfekt placering af flyets/
modellens tyngdepunkt, og Kim Frandsen
giver anvisninger på, hvordan det problcm
kan klares.

Junior-Verdensmesterskaberne for
fritflJrende modeller stor succes .......... side 30

Ulrik Steen Hansen rapportcrer om
arrangementet. der fandt sted i Polen.

To modeller, der har vundet
verdensmesterskabet ...... side 32

Per Grunnet fortæller i tekst og tegninger
om to afde modeller, der har bragt deres
piloter succes ved verdensmesterskaberne.

Referater fra mesterskaber samt fra
klub-ogunionsstævner .. side36

Orientering fra RC-unionen ................ side 45

Orientering fra Fritflyvnings-Unionen side 52

Opslagstavlen ................... side 5l

Mareiale til Modelflyve Nyt
nummer 6188 skal være os
i hænde senest den 25. oktober.
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Svævefly ingen adgang
Sådan cr rcglcrnc vcd almindclige skalakonkurrcn-
cer, men da den franskc organisation mcd st()ttc fra
Graupner inviterede til cn skalakonkurrencc lirr
modelsvaevefly. modte ikkc frtrre end 3(X) modcllcr
og 650 piloter og hjælpcrc op.

Skalasvæverne var i allc slørrclscr og aldre, hvad

angår forbillcdc, og af rcsultatopgørelscrnc scs, at

dc franske hjcmmcbyggcre lbrlængst har laert sig at

bygge veteranmodcllcr med modcrne højtydende
profiler.

Fransk sommerdille
Seneste hede sommcrdillc på dcn franske modelfly-
vehimmel svnes al værc flyvning mcd modelraketter,
og modelklasserne spændcr lige fra skalamodeller af
de velkendte amcrikanskc og russiskc løfterakettcr
til store og smir sva:vcl1y, hvor højstartslinerne nu
erstattcs af raketmotorcr.

Svævcklasscrnc går fra I til 2 meter oq et populicrt
hygeeszct cr rrjcnsrnliut Gr:tupncr.,urmle AntiLrr.
hvor rakettcn anbrin{cs pl en pllon orcr krop rin-
gcsamling og halcfinncn fl\ttcs ned undcr kroppcn
for ikke at bndc ibrand rcd afl-rring.

Den n1'e dillc kan ikkc umiddclbarr ompltrnrc\ til
Danmark. da enhvcr aftlring af raketter uden pind -
dct vil sigc nytårsrakcttsr - ifolge fyrværkerilovcn
kun må findc stcd mcd den lokale politimestcrs
tilladelse, og dcn givcr han først efter samråd med

brandinspektør og mod forevisning af d:ckkendc
ansvars- og brandtbrsikring.

Det vokser
David Boddington - rcdaktor af det engelskc

RCM&E, kunstflyvningspilot. byggcsri:tsfabrikunt
og manden bag "F19119-51rric". som vi brattc tcg-

ningerne til i Modelll.w-c Nyt l/86. har r,ed dct irligc

"DB-stævnc< på Old Warden i England for lorstc
gan.q fremvist sin nyc /r-skalamodel af en SE5a.

Modellen er beregnct til molorer i storrelsen 20-

30 ccm og minimum .{ kanalcr. Byggesæt kan allcrc-
dc nu leveres. mens dct cndnu er ukendt. om der
også bliver tale om nogen fabrikation af tilbchør.

Genoplivet slogan
En af vor importrlrcr markcdsfører nu sit brændstof
under det gamle slogan: "Kom en tiger i tanken",
som for blev brugt af Esso. Nu mangler vi bare, at cn
konkurrent reklamerer med: "Undgå hår i karbura-
toren - brug XX brændstclffiltrc..

6

Kjellerup RC Klub i luften
Med et banklån pa 10.(X)0. som,5 mand kautio-
nerede for. 14 betalende medlemmer og hjælp
fia Niels Ole Skov. Svend Lauridsen og Peter
Mogensen fra Viborg RC Klub er vi nu med

besvær kommet i luften her i Kjellerup.
Flyvepladser hængcr ikke på træerne, og

selv om vi kunne finde flere egnede pladser,
var det ikke ensbetydende med, at de kunnc
godkendes efter kommune- og regionsplan, så

da det endelig lykkedes at finde en plads, som

opfuldte alle krav, var bestyrelsen indstillet på

at gøre alt for ikke siden at få miljøproblemer.
Samme indstilling havde man ved kommu-

nen, og i fuld enighed blev der derfor meddelt
zonetilladele til vor plads. hvori det er fastlii-
sct. at pladsen kun mii ben\ttes tirsdag. t0rs-
dag. lordag og sonda!:. tr-s kun af modclL'r
under 7 kilo. \lodclicr mid br:'Jnd\t()fm()I()r
:kal endridere entcn \ierc mL)niirai m:d ci-
tcrdæmper ellcr tlcrkammerdæmper.

Bådt ntiljo og lll: ning cr tn lli(,nesug i Kjellcrup.

Det sætter selvfolgelig begrænsninger fbr
vor klubs aktiviteter, men de er til at leve med,

og det giver tryghed, når vi har kommunens
støtte, så længe vi selv overholder reglerne.

Alle modelflyvere er velkomne til at besøge

vores - synes vi - flotte bane, der ligger ved

Nørskovlund i Kjellcrup kommune.
Banen er let at finde, når du kører fra

Kjellerup til Nørskovlund. Her drejer du i

krydset til venstre, og 300 meter nede ad vejen
viser så et skilt til RC banen.

Ønsker du at flyve, skal din model opfylde
myndighedskravene og godkendes af et af vo-
re bestyrelsesmedlemmer, før du går i lufien,
og har du ikke allerede efterdæmper eller
flerkammerdæmper. kan du købe en Faaborg
drcmper for kroncr 50 (tak fy'nbo).

Ktrntaktpersoncr tilr klubben er nu:

Jrrrscr \iei:en. tlf. ()f) SS l9 97.

Peter \logcnscn. tlf. t)6 fil S8 86.



Modelflyve Nyts fotokonkurrence i 1988 afsluttet

I bladets nummer I i år udskrev vi en
konkurrence om et billede til et kalender-
projekt, og må nu konstatere, at det kom
der ingen kalender ud af i denne omgang.

Enten er der ikke interesse for en sådan
kalender i modelflyvekredse. eller også
var opgaven så krævende. at læserne op-
gav på forhånd.

Det sidste har nok været tilfældet. for
kravene var nemli_q tårnhoje selv for en
professionel fotograf. for ikke nok med at
billedet skulle propagandere for model-
flyvning som helhed. så skulle det også

sælge kalenderen.
Altså billedet skulle være både teknisk

og kunstnerisk perfekt og gå meget på det
menneskelige, når både dyrkere affritflyv-
ning, linestyring og radiostyring skulle føle
sig fristede til at købe.

Kun tre fotografer indsendte bidrag, og
desværre måtte det ene straks sorteres fra,
da det ikke var lavet som lysbillede og
derfor ikke kunne bogtrykkes med vores
teknik.

Tilbage var så to bidrarydere, som vi
kårer og præmierer som fglger:

1 Henrik Nedergaard, Tårs

2 Benny Busted, Højbjerg

Trods teknisk perfekte er billederne
imidlertid ikke kunstneriske "sællerter.,
men mangler nærkontakt mellem beskue-
ren og agerende modelflyver, ligesom bil-
lederne mangler fornemmelsen af ,ac-
tion" oe "glæde.. omend et par affotogra-
fierne rummer det iudsnit. men så rækker
kvaliteten ikJie lænsere til plakatforstor-
relse.

Vi må altså med bekiagelse opgive at
lave en kalender i denne omgang, men
håber samtidig, at de 3 indsendere ikke
opgiver os, men tværtom tager fotoudsty-
ret med på pladsen og forsyner os med
reportagefotos og den evige mangelvare -
forsidefotografier.

RC hobby
Det er navnet på et særnummer, som her i sommer

er udscndt af det Svenske "Allt om Hobby".

På 50 sider kommer man ind på grcnene bil, båd

og fly. og langt den største del af særnummeret

beskæftiger sig med stof til manden, som planlaegger

sit forstc indkøb, og ham, der lige har fået sin luft-
dåb.

Til de merc forha:rdede veteraner er der også

stof, o-q bestyrelsesmcdlemmer kan læse, hvordan en

modelfllveplads kan indrettcs. så både flyvning, sik-

kerhed og hygge kommer i højsædet.

Langt bagefter
Efter en sæson i USA med mange lukkede modelfly-
vepladser på grund af støj opfordrer de amerikanske
fagblade nu piloterne til at anvende specialdæmper-
ne fra WIK og FOX.

Det cr flere år sidcn, at dissc dæmpere var på

hojde mcd specialdæmpcrne fra de europæiske mo-

torfabrikker. men når amerikanerne opdager det, er
der ingen n'ivl om. at de vil lægge et voldsomt pres

på alle motorfabrikanter for at få de gamle knald-
hætter, kaldet standarddæmpcre, udskiftet med nyc

og bedre.

Med så stort et marked er der ingen tvivl om, at

alle, der ønsker bevaret eller styrkct deres markeds-

andel, må lægge sig i selen og ikke længerc konkur-
rere på ydelsen alene, og det vil i sidste endc komme
også os europaeere til gode.

Historien bag en annonce

Da Norsk Data skulle markedsfore firmaets ny'e

CAD/CAM system (CAD betyder Computer Aided
Design, altså konstruktion ved hjælp af computer,
CAM betyder Computer Aided Machining, eller
fremstilling ved hjælp af computer), udskrev man en
konkurrence blandt de ansatte om at komme med
forslag til, hvordan dette system skulle lanceres i

annoncer. En medarbejder fik den geniale idd at
bringe et billede af et modelfly og lave en tekst om,
at CAD/CAM blev legende let med Technovision,
som systemet hed. Glimrende idd mente man. Den
dygtige medarbejder fik nogle flasker vin og blev sat i
sving med at finde et modelfly. Havde han vidst, at
der ca. tyve meter fra hans skrivebord sad en tidlige-
re Danmarksmester og deltager på adskillige fritfln-
ningslandshold, så havde arbejdet ikle været så r'an-

skeligt. Men Steffen Jensen havde ikke snakliet me-
get om modelflI/ning i de to år, han havde værel
ansat i Norsk Data, så derfor kendte den vindende
medarbejder ikke til hans fritidsinteresse.

I stedet fandt medarbejderen møjsommeligt frem
til Fritflyvnings-Unionen, der igen satte ham i kon-
takt med Henning Nyhegn. Hennings søn Jes havde
en Al-model - en ,Sus.. - som man blev enige om
ville være passende til annoncen. Og så blev det hele

sat i sving...

Da Steffen Jensen nogle måneder senere fik udle-
veret et eksemplar af CAD/CAM World - en rekla-
meavis for CAD/CAM produkter - gjorde han store
øjne. For øverst i Norsk Datas annonce så han et
billede af sin gamle >Sus<. Han havde flere år tidli-
gere foræret modellen til Jes, så Jes kunne have den
at gve sig med ... Og nu var den bliKang i en annon-
ce, som lancerede et nyt produkt for hans firma...

lIDGøRCAD/(AM
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l)en 
'ælles 

dnlabase er grunden til, at
man som iloget ret eneslående kan veksle
{rit mellem 2D oq :}D konstruktioner uden
de månge ov€rllodige kommandoer -lige-
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udsæloiog€n, når vi taler ClM.

Så leqende let er det at qore ideer lil
virkelighed. når man såmarbeider med d€n
CAD,CAM leverandoi som ikke qor edl)
sværere end del er



Skalamodel til2,5 ccm diesel
Har du en sådan motor, har cftcrårsnummeret af

"Radio Control Scale Aircraft euarterly" på mid-
tersiderne en folde-ud tegning til cn Sopwith Scoo-
tcr på 129,5 cm i spændcviddc, som har intercsse for
dig.

Forbilledct cr ct parasolvinget monoplan fra som-
mcrcn 1918, hvor man var i bekncb for vclcgncdo
jagere, og for at spare tid genanvcndte man kroppen
fra Camclen, mens vingcn cr pilformet mecl uændrct
kordc fra rod ril tip, hvad der skulle give stabilirct
vcd allc hastighecler.

N{odcllen cr lil 2 kanalcr, der anventies til nogct
så frcmmcd for vorc dagcs RC piloter som gasrcgu-
lcring og sideror.

Der skal dog ikke forctagcs mange ændringer, før
modcllcn er udstyret som normalt med 3-4 servoer.
ligcsom der i cowlet er rigelig plads til en 3,5 ccm
firtaktcr.

Foruden tegningen er der i samme blad trykt en
rickkc instruktivc sort/hvide fotos af modellens op-
bygning samt farvebilleder mcd såvel militær som
civil bcmaling.

Forst(rrret me<l 25ll på alle mål til t62 cm og
udstyret med en (r,5 ccm firtakter ellcr dcn store
P.A.W. RC diesel kan modellen blive cn bchaqelig
nyskabc)se og afvcksling fbr de ovcrrcndtc Fokker-
lilrhillcdcr tr!: r il numt ktrnnu :ta lirrJir:hr-l::ul ts.tcl
til det kommendc iirs skalasttur.ner.

Stadig populær
"Fløjtc-Marie". som vi braste som 'Folde-ud-teg-
ning" i Modcllln,c Nyt nr. 1/1t6. by,qges sradig flinigt
rundt om i landct.

På de forstc 4 dage efter sommerferien, var der
alene 3 henvcndclser til redaktionen om modellen.
og d:r vi næppc horer fra allc byggere, må dcr stir
mangc på forskellige byggestadier landet ovcr.

Sådannc hcnvcndelscr cr altid velkomnc. Ikkc
alcne lår piloternc gode råd med på vejen, men
rcdaktionen kan også bcdre planlæggc kommende
bladaktivitetcr, når dcn ved, hvad der interesserer
I ec sc rne.

Vidste du
- at verdens førstc computer - Zusc I - blev bygget i
1938 af tyskcren Konrak Zuse, og at Luftwaffe er-
hvervcdc sig en Zuse III, som bestod af 600 tclefon-
re læer samt 2000 relæcr i hukomme lsen. Luftu'affcs
comput(]r kunnc udf'øro l-5-2(l aritmctiske opcratio-
ner i sckundst. og cn multiplikation varcde omkring
-5 sekunder-

Underholdende modelflyvere
Dc franske modclflyvcre gør, hvad de kan for at
fornpje bådc dcltagere og publikum ved dcres stæv-
ncr. Vcd ct af de scncste storstævner for helikopterc
horte flyvning mellcm husc og landing på skib til
disciplincrnc.

Huscne var ca. I metcr hoje, og skibet var placerct
i cn til tbrmirlet anlagt kunstig s6 og udstyret med en
landingsplatfurm på ca. 7-5 cm i diamctcr.

Til tbrngjclsc for de yngste var to af de deltagcndc
modelhclikopterc forklir:dt som rumskibe fra filmse-
rien "Staruar".

Fatal navneforveksling
)Yamamoto< har i en snes år va:ret navnet på en
velfly"-cndc begyndermodel. og da fabrikken lance-
rcde "Ncw Yamamoto", har mangc - birde piloter
og hobbyhandlcrc - troct. at der var tale om ct
tbrbedrct bcgynderfly.

Det cr ikkc tilfældct. >Yamamolo" er fortsat be-
gynderflyet, mcns den mere skalaligncnde "New
Yamamotou er for dcn viderckomne og nok nærme-
rc skullo have haft navnet >Expcrt Yamamoto". Så
ville mangc bristcde forhåbningcr og knusrc pilot-
drømmc vacre undgået.

ti

Sommerlejren hos Falcon i
Veerst
12 drengc fra Otterup Kommunale Ungdomsskole
samt deres lærer. Arne Jensen, og dcnnes kone Yrsa
var i 4 dage gæster ved Falcon's sommerlejr for
begyndcre.

Der blev fløjet, byggct, hygger og snakket til langt
ud på dc små time r.

Vi fik en rigtig god tur, fortæller Arne Jensen,
ikke mindst takkct veere de mange rare modelflyve-
re , vivar sammen mcd på sommerlejren.

Arne fortsætter: Min kone og jeg samt elever fra
ungdomsskolen er igen at træffe på sommerlejren til
næste år.

En særlig tak rettes til Allan Sørcnsen, som altid
havde et vcnligt ord og en hjælpende hånd, når
drcngene hcnvendte sig.

Ante Jcrtsett vetl at hjælpe en aJ'sine ntange elever

En tine. rom skulle r ære i orden inden deltagelse i
sommerlejren. r'ar drcngenes forsikring. Den blev
tegnet som en midlerridig forsikring igennem RC-
Unionen og med Arne som den sikkerhedsansvarli-
ge.

Det skal tilføjes, at Arne og Yrsa var primusmo-
torer for ungdomsskolearrangementet. Et sådant
initiativ må kunne inspirere andre til at arrangere
noget lignende.

Arne oplyser, at han til modelbygning i år har 18

))gamle< og 15 "nye" ungdomsskoleelever. Det går
tilsyneladende godt for modelbygningen i Otterup
Kommunale Ungdomsskole.

A-rrangementet med eleverne har også båret
frugt, idet flere af dem på nuværende tidspunkt har
indmeldt sig i RC-Unionen.

Igen et godt eksempel til efterligning.
Tak til Arne og Yrsa.

A.L.

Det er vigtigt at få lært alle grundregler igtigt.

p,i

I:r blik ind i ttltlejrtn på Falcon's sonunerlt'.ir. I forgntntlen ses Bent Lunds KZ IIL ( Foto: Aild Larsen)



Dårlig forretning
Der er i årenes løb gentagne gange klagct over. at vi
fortrinsvis bragte tegningcr til små modcllcr. ligc-
som det er blevet påstået, at der var hehor for
tegninger til stormodeller.

Ser vi på salgct i RC unioncns leqnin...,n;ei.
ligger små fly imidlertid ubctinget pa tirr:rcpiadscn
og sælger mcrc end ligancu ri mcLcl .ont t!.:1in.lir
til store.

Vurderet barc en lillc smulc forrcininq\mæssist
må det faktisk ovenejcs at inCs!iiic arhr.jdct med
store tegningsprojekter. sonr jo ilre harc er langt
mere tidkrær,cnde end smr. man Lrqia lantt dyrere at
gcnnemforc.

Bliv i pilotfeltet
I dcn engelskc modclflsckiub Croydon Airport
Model Club cr ct medlem blcict dræbt under for-
hold, som kan opleres dagligt også på danske plad-
ser.

En Cambri Funfighter med en 3,2 ccm motor og

en vægt på 1.5 kg får motorstop. og piloten annonce-
rcr vcd råb om nodlanding: mcn i det samme går cn
nybeg;'nder og cn instruktor ud på banen, idet de

ikkc kan hore rnbet for egcn motorlarm.
Med en fart på .10 km,t rammes den ene i tindin-

gen af modellens afrundede spinncr, og selv om dct
ikkc lyder af meget, var dct altså nok til at forårsage

ct dødsfald.

Modelfllvningens omdømme led samtidig et al-
vorligt knæk, da pressen pustede til ildcn og i sine

omtaler brugtc udtryk som "missil" og "projektil"
om det langsomtgående modclfly.

Modelflyveinteressen er
stigende
Dcttc afspejler sig iojeblikkct i massemedicrnc, idet
vi inden for dc sidste måncdcr har \'ærct omtalt i

forskellige tidsskrifter og aviscr.

Mange har sikkert sct. at bhdct ,'ldc \rt., i au-
gustnummerct side 2.1 b har cn omtalc ai modelfln -

ningen i al almindelighed og RC-flp'ningcn i sierdc-
leshed. RC-Unionens adressc og telefonnurnmer cr
anført, såledcs at dcr kan indhcntes nærmere infor-
mation og henvisning til nærmeste klubbcr. Der er
udarbcjdct en brochure til dcnne speciclle lejlighed.

"ldd Nyt" udkommcr til 2,5 millioner husstande, dog
oplyses det fra Fyn, at netop denne sidc mangler i
bladet. Det cr ærgerligt, når vi gerne skulle nå hele
landet rundt.

Der har værct cn del henvcndelser fra intcrcsse-
rede, som har llcst omtalcn i "id6 N1,t": dcr cr fra -5-

l8 henvendelscr om dagcn.

I månedstidsskriltet ,,Gor tie t Scli . cr dcr bmst
en artikel om Hcnrik Kcjl;i : \fctropt'l::.rn. i,r_l
uden direktc henvisninq ril uni,rn.:. L:g.::u:- ;: -. 

I

bckcndt med. at bladet "Elciir..:i. . : il,.-^r :.,:
haft en omtale af et RC-anla:-g. D:ir; n...i :.::'.: : :
ikkc set. men ved fra en oprinr:ninc. r: -:. :-:. : :

nr. er nævnt.

Bladet "FLYV" fra KDA har oc.i i.r.,.::.: ..::...-
om ilenrik's Metropolitan.

I Bcrlin.eske Tidende har der været flcrc ':::..-:
om modelflyvning i forbindelse med. at dcr r r: 5r r -,:
siden, man startede Berlingske Modelflncrr.-i.

Det fortælles fra sekretariatet, at RC-Union;r i:
nuværende tidspunkt har 2.585 mcdlenrmcr cl.;
2.410 påL sammc tid sidste år. For at få tallcr lii ;r
stemme må man huske på, at der cr udmcldr i-:
medlemmer på in gang, og 125 er udmcldt lobcnd: :

pcriodcn. Det vil sige, at for at have sammc mcti-
lemstal skal dcr indmeldcs 300 nyc. men der er
faktisk indmeldt 478 indtil nu.

Men derfor skal vi ikke hvilc på laurbærrenc. ri
skal fortsat drivc PR for vorcs modelflyvning.

Som et kuriosum kan tilføjes, at >Dct Danskc
Spejderkorps" også har modelflyvning pii program-
met. Hvor mange vidste det?

Vi var der!Vi så det!
Men vi havde intet hørt!
Lordag dcn 20. august 88 var der indricl:e ai Ran-
d:rs Fin eplads' nye 900 meter lance asfalrbrne.

En modelflyveklub fra omegnen r,ar inr iterct til ar

-tire opvisning m.v. Vil dennc klub ikke sit cgcr
bcdste? Hvorfor havdc man ikke tagct kontakt ril
RC-Unionen?

Dct kunne tænkes, at sekretariatet kunne veere

behjælpelig med diverse materiale og måske også

gerne villc hjælpe i standcn, når man får en sådan
stillet til rådighed.

Så husk, modelflyveklubber over hele landet: Ved
sådanne arrangcmenter med mange tusinde tilskue-
re, kontakt sekrctariatet for evt. hjælp.

Det er disse stedcr, hvor alle flyveinteresscrede
kommer, så lidt mcre information vil forhåbentlig
være til gavn for både klubberne og for modclflyv-
ningen iDanmark i almindclighed.

AIKL.

Vibrationer i O.S. Long Stroke
Helimotorer
I artiklen om X Cell 60 helikopteren i nr. 4/88

omtalte Kurt Larsen, at dcr opstod vibrationspro-
blemcr i modellen ved anvcndelse af O.S. long slro-
ke motorer, og at motorfabrikken havdc bekræftct
dctte-

Det er imidlertid ikkc den fulde sandhed, for
ganske vist erkender O.S. på forespørgscl, at motor-
en vibrerer, men vel at mærke kut, når dcns karbu-
rator er indstillet for "fedu.

Oversat cr forklaringen fra O.S. som fr.llger:

"Er nåleskrucn indsstillet for fcd, kan tomgangs-
blandingen ikkc justercs magert nok, sclv om tom-
gangsnålen skrues helt i bund.

I så tilflcldc {enjustcrcs nålcskrucn. og dcr larcs
cn nv indstillinc af tom,qung.hlandingen.

Hr is motrrrcn kor.r ti)r .,ird,'. r cd hor;rilq nrcd
tomgang:nalen rtilict nrsre cnd -15'til dcn magrc
sidc fra midtcrstillinrcn (lodretst:rendc kæn). skal
ho\ednålcn skrues ind. indtil korrekt horcring blan-
ding er nåct."

At det ikkc er molorkonstruktionen. dct er galt
med, findcr O.S. iBvrigt bcvist ved de japanske heli-
kopter-mestcrskaber i 1987, hvor fire ud af de ti
bcdst placerede - vinderen medregnet - anvendte

fabrikkens long stroke motor, mens kun 6n havde
gjort det året før.

Nogen har altså fundet ud af det, og så må vi andrc
vel bare crkcndc, at vi vcd overgang til nyc motorty-
per må gi olcr til nve bctjcninrsmctodcr. også når
dct drejcr .it om helikoplcrmotorcr.

Lurr I>il,',lttttrtl

S E.5a i skala
5. --,::..: :-..--::- :\'1. -- :.'.i- \\:::::r!:.:
: ri :...:.-J il: !i:G;i: u.ltir;l.r.!Lg iret lh:d pi
::iiiiiLrr.irn. i s;iretJri.ll rrg hor hohhthrndierc. og
'.: <::l l;roiigr- tie nrr,rerrigc med. al cn 5torrc arti-
r;l on.r r:.lop dcn modcls hi\toric og tilblirelse cr
jiJ-i1 ci:. Iiec:om der er planlagt et "kassesyn" af et
r\:_:!::at til slmme fly i l/r-storrelse.

\oget om snakken
S:nih:cicn i pilstandcn om, at englænderne bliver
n::ri:ic, lomme for tomme, må erkendes, når

r:.1n i -i vngcl\k modclflyveblad ser Solartex annon-
c;:c: mcd llrngden opgivct i metcr og bredden i

I(r:IFi-f.

Nedtur
Der skal findcs en grimasse, der kan passe, når en

gavcpakke pii 130 r 15 x 5 cm viser sig at indeholde en

pcr-sienne. Oven i købet en færdigsamlet.

Ny old-timer bog - Dct cngclskc hobbyfbrlag Argus
Books, der bl.a. står bag udgivclscn af tidsskrillsrnc
Aeromodeller og RCM&E, har netop udgivct clen

tredie samling af old-timer tegninger. Dcnnc gang cr
dct gået ud over modcller fra 1950'erne, og - ganskc

som ved de to første ud,givelser - er det den kendte
hobbyflyver Vic Smccd, dcr har værct på opdagclsc i

Aeromodcllcrs righoldigc arkiv. Samlingcn er gan-

ske naturligt kommct til at hedde ,Favouritcs of the

Fifties". dcn er på 96 sidcr i A4 format, og prise n i
Ensland si beskeden som ca. 7 pund. Med dagcns

kurs r il mln komme af nrcd knap l(X) kr. for bogcn -
o,q skullc cicn blire lidt dl,rerc af at blivc importcrct
til Danrnark. cr den stadig e t godt krth fbr old timcr-
interer.crcde.

Helikopter-bog - Dc hclikoptcr-pilotcr, som onskcr
at kendc tcoricn bag hclikoptcrflyvning. kan nu fir
deres l)st st)'rct.

Forlaget Cepaducs-Editions. lll, ruc Nicolas-
Vauquelin, F-31100 Toulouse, Frankrig, har netoP

udgivet cn bog med titlen "Basic Theory of thc
Helicopter". Bogen handler om ,rigtige" helikoptc-
re, me n det er de samme teorier, dcr holdcr modcl-
hclikoptere flyvende over den hårdc jord, så også

modelhelikopterpiloter kan sikkcrt få glædc af bo-

gen. Bogcn er iøvrigt udgivct i to versi<lner, cn fransk
og cn engclsk. Priscn cr i begge tiltreldc 190 Francs

fra forlaget.
I sin prcssemeddclclsc lirrtaeller frxlagct. at boscn

bljvcr bruqt som grundbog i teori i firnract Aerospa-
tirlc. nir m.rn skal uddanne hclikoplcrpiloter. For-
1.rttiri. haridcr Rogcr Raictz o,g hlrn cr chef for
-\: rtr. n.: t j.r ! r' : u ri J :r n n e l. c : n ici c I i n g.

\fI i FID - \rcd rerdcnsnrcstcrskabcrne for indcn-
dorsmodcllcr (mikrolilmmodcllcr). sorn blcv af-

holdt i Johnston City. Tennesscc. USA. i slutninecn
af maj m:ined, vandt amcrikanercn Jim Richmond
sit fjerde vcrdensmesterskab i tæt konkurrencc mcd

en anden amerikansk superstjerne, Cesar Banks.

Cesar fløj stævnets bedste tid på 44 min. 59 sck.,

mens Jim havde den næstbedstc på 44.09. Dcr var
kun firt: flyvninger på ovcr 40 minutter - heraf to fra
Jim Richmond.

Ifølge Ian Kayness' referat i Frcc Flight News var
konkurrenccn cn succes på alie måder - og særdelcs

spændendc, da Jim Richmond vancn tro først rigtig
fik foldet sig ud i fjerdc og fcmtc flyvning, mcns

Cesar Banks fløj sinc to bcdstc starter allercdc i

andcn og tredic pcriodc.
Nummcr trc blev Jack McGillivray fr a Canada, og

Canada opnåede bl.a. takket værc ham en flot an-

denplads i holdkonkurrcncen, kun overgået af
værtsnationcn USA.

\&æ
- "=rg->- ,
ita --:zå* .,.,,. -i *-i1i r.-l.



DM radiostyrede skalamodeller 19BB
den 27.-28. august hos KFK Københavns Fjentstyrirtgs Kub på
modeffIyveplads en i S odentp.

Af Benny S. Nielsen

En gang i toråret ringede den arrangerende klub til mig og spurgte, om ikke jeg kunne komme til DM i skala og tage nogle

billeder og skrive til Modelflyve Nyt.
Da nu engang skalamodeller kan få enhver
den 21 .-28. august.

KFK'erne med Jens Peter Jensen (konkur-
renceleder) i spidsen havde arrangeret det
hele: Vejret var perfekt med ca. 21 grader og
svag vind, banen var slået, afspærringer og af-
mærkninger perfekte, en mobil kantinevogn
var fremskaffet, alle dommere og officials på
plads. Bedre forhold kunne de tolv deltagen-
de skalapiloter næsten ikke få.

Jens Peter havde taget egen kanon med,
hvad naturligvis er passende for en konkur-
renceleder. Det var en skalamodel fra Frede-
rik d. 2'dens tid. Som antiluftslfrts duede den
ikke, men den var fin til at skyde konkurren-
cen ind og af med. Selv en "gammel< h6reska-
det RC pilot kunne høre braget.

Lørdagen startede med flyvning i alle tre
klasser. Den internationale klasse (F4C) med
tre deltagere startede f6rst. Benny (Vingevri-
der) Thulin alias Benny Juhlin fra RFK lagde
for med sin Thulin K Jager skala 1:5 fra første
verdenskrig. Balanceklapstyringen på denne
model styres som på originalflyet ved, at hele
den yderste del af vingen vrides ved hjælp af
et sindrigt wiretræk. Derfor syntes Ivar Nobel
nok, at vi fremover skulle kalde Benny for
Benny "Vingevrider".

Ifølge Benny virker den styreform noget
anderledes end normale balanceklapper. Sty-
ringen virker ligesom forsinket for derefter at

komme ret kontant, når styrepinden lægges

en anelse længere til siden.
Thulin jageren er pragtfuld i luften med sin

firetakts lyd, og Benny udførte da også tre fi-
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RC pilots hjerte til at banke hurtigere, så var svaret, at jeg nok skulle være på pletten

ne flyvninger, selvom han som vingevrider
havde en lidt vanskeligere model at flyve end
sine konkurrenter. Bifaldet fra tilskuerne ef-
ter hver landing fortalte tydeligt, at man
værdsatte dette flotte skalafly og pilotens ind-
sats.

Ivar Nobel fra KFK med sin Nieuport
28C.1. skala 1:4,8 fra første verdenskrig præ-
sterede ligeledes tre fine flyvninger. Model-

len - et sandt lille mesterværk - fik højeste

antal point i den statiske bedømmelse.
Tredie og sidste mand i F4C klassen, Finn

Rasmussen, fløj sin tomotorede Britten Nor-
man Islander skala 1:7 til en førsteplads i klas-
sen. Finn var nummer to efter den statiske
bedømmelse, men udførte tre flotte flyvnin-
ger, hvor man især bemærkede Finns >bløde<

og glidende flyvning, der fik Islander'en til at
ligne et rigtigt fly i luften.

De nyinstallerede OS 20 firetakts motorer
kørte fint med en dejlig skalaagtig lyd. Starter
og landinger blev udført med flaps nede. Et
virkeligt velflyvende fly.

Jumbo skala blev fløjet af fire deltagere.
Her var Preben Jacobsen fra RFK desværre
udsat for et havari i sin første take-off med sin
Akrostar Mk.1 skala 1:3,5. En modtager-an-
tenne, der midt i skyndingen var glemt at bli-
ve trukket ud i fuld længde, var årsagen til
havariet.

Benny ,Wngevider* Thulin, alias Benny Jul'rlin med sin

Thulin K. jager.

Det er en svær model at lly*re, nten alle tre fl-yvninger gik

fint for Benny, og det blev til en tredjeplads i F|C.
(Foto: Benny Steen)

@verst på siden ses Finn Rasmussens eget billede af
hans B.N. Islander, hvonned han sikrede sigfPrsteplad-

sen i FlC.



Der var spænding om førstepladsen i Jum-
bo-klassen. De to Hjørring-piloter Helge
Madsen og Flemming Jensen kæmpede bravt
om førstepladsen.

Helge fløj en Super Decathlon skala i:-l
bygget fra et Pilot byggesæt. Originalen tin-
des på Roskilde Flyveplads. hvor den anven-
des til træning ikunstflyvning.

Flemming fløj en Bucker Lerche skala 1:3.5

med masser af pouer i benzinmotoren og en
virkelig nydelig stormodel med en flot over-
flade-finish.

Der skulle være en vinder. os det blev af-
gjort i tredie runde. hvor Helge r.elfortjent fik
knebet sig ind på forstepladsen. Tredie mand
i klassen blev Poul Munsberg med sin vel-
kendte Pitts SIA skala 1:3.

Dan Skala klassen var et mere åbent opgør
med fem deltagere. Kim Frandsen fra Ha-
derslev Modelflyveklub vandt sejren med sin
P39 Air Cobra skala 1:6,8 på sine fine flyvnin-
ger. Støt og sikker fløj Air Cobraen gennem
programmet, som gik den på skinner.

Andenpladsen gik til hjemmebanepiloten
Jørgen Abel fra KFK, der fløj en Waco YMF
5 skala 1:6. Hver gang Jørgen landede, skylle-
de bifaldet ned over ham, hvilket måske til-
skyndede ham til at flyve en velfortjent an-
denplads hjem. Eller skyldtes det, som onde
tunger sagde i pitten, at det var, fordi Jørgens
kone og iszer mor var til stede.

Kim Knudsen fra Årslev Modelflyve Klub
kom på en tredie plads med sin SE 54' skala
1:6.

Ulrik Lutgen også fra Årslev Modelflp,e
Klub fløj sin Nieuport 28C skala 1:6 ind til en
fjerdeplads.

Jørgen Dunch fra klubben Albatros blev
nummer fem med en Spitfire mk.i4 skala 1:7.

DM blev officielt afsluttet med, at RC
Unionens formand Erik Jepsen fik affget
stævnets kanon med et brag, så Erik var ved
at tabe sin Flight hat og brillerne. Men Erik
var ikke blevet mere døv, end at han under

IJtik Lt)tgen fra Årslev Modelflyvekluh blev nr. 4 i
Danskala-klassen med sin Nieport 28C.
(Foto: Benny Steen).

Helge Madsens Super Decathlon vandt jumbo skalaklassen. (Foto: Benny Steen)

Ønder i Danskala-klassen blev Km Frandsen, Haderskv RC Kluh. Kims P-39 Aircobra var virkelig godt llyvende
og gik sont på skirmer, fort af Kim. (Foto: Benny Steen).

FlemmingJensens Biicher Lerche på bordet for statisk bedømmelse. (Foto: Benny Steen).

Jr<u



Inden kanonen fyres af. (Foto: Benny Steen)

stort bifald fra publikum fik uddelt præmier
og sølvtøj til de rette piloter.

Hermed en tak til alle de deltagende RC
piloter og KFK'erne med Jens Peter i spidsen
for et dejligt DM. Alt klappede. stemningen
på pladsen var i top, jeg havde to dejlige dage

sammen med skalafolket, og det kribler nu
måske ekstra meget for måske at komme i
gang med at bygge den skalamodel, du ved
nok alle RC piloter går og drømmer om at få
bygget.

Jeg håber at dette DM har sat gang i skala
byggetanker hos adskillige RC piloter, såle-
des at der vil være endnu flere modeller at se

ved DM i 1989.

Se ipvigt resultatlisten fra årex DM i skala i forbindelse
med referatet side 15.

De statiske dommere i fitnktion: "Monstro nu også

propellen ligner vores tegning her?!"

En fin jumbomodel af det svejxiske kunstfly Arkrostar Mk. 1 prcesenteret af Preben Jacobsen, RFK
(Foto: Benny Juhlin).

Krn Ktudsen.[ru SydJjns l{odelflyeklub præsenteretle sin SE-SA, som lnn blev nr. 3 metl i Danskala.
(Foto: Benn Julilin).
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Test af O.S. 48 Snrpass
Af Lars Pilegaard

Med introduktionen af Surpass firtakterne tog O.S. fabrikkerne i 1987 et nyt skridt i firtaktmotorernes udvikling frem mod
kraftigere, mere pålidelise men også mere støjende firtaktsmotorer.
Sammen med introduktionen kom også en helt ny motorstørrelse i O.S. sammenhæng mellem de _qammelkendte 6.5 ccm og l0
ccm, nemlig en 48 eller i danske måi7,9 ccm, som konkurrent vel til Enyas 46, der specielt i skalakredse var populær.
Modelflyve Nvt r,ar blandt de første, som modtog et eksemplar i efteråret 1987 fra Silver Star Models i Hobro, og Lars Pilegaard
har siden følt den ny'e Surpass 48 på tænderne og holdt et par andre i den lokale klub under observation.

Surpass 48 mekanisk set
Motoren er i princippet en 6n-cylindret luft-
kølet topventilet firtaktsmotor med smøring
gennem olieblandet brændstof og udstyret
med lyddæmper og karburator til fartregule-
ring.

Som på andre O.S. firtaktere er motorhuset
udført i sprøjtestøbt aluminium. og samme
materiale er anvendt til topstykke, dæksler på
krumtaphus og karburator, mens ventildæk-
sel og lydpotte er af poleret aluminium. Mo-
toren er såvel udvendig som indvendig nydelig
rengjort og fri for fabrikationsrester.

Krumtapaksel og knastaksel løber i kuglele-
jer, og det løse cylindersæt er med stempel-
ring, hvorved friktionen er nedsat til et mini-
mum og dermed også slitagen.

Karburator og gløderør er som tidli_sere

anbragt bag på motoren, ligesom knastaktslen
fortsat har plads foran cylinderen og lofter
ventilerne via 2 i rør anbragte stodstænger.
Set bagfra sker indsugningen i topstykkets
venstre side. mens udstødningen er monteret
til højre, og motorens omløbsretning er >med
uret< som standard set fra samme vinkel.

Motorens lay-out sikrer mod utilsigtet af-
køling af glødercr og indsuget brændstof,
men giver til gengæld en lang motorkonstruk-
tion, der kræver længere motorrum end til-
svarende totaktsmotorer. Anvendelsen af vip-
peventiler og stødstænger sætter som tidlige-
re begrænsnin_eer på motorens sanghastighe-
der, da ventilerne r-ed omdrejninger over
12.000 ikke kan nå at luklie rilstrækkeli-cr til ar
sikre maksimal ydelse. lUororen er ahså i sin
konstruktion en sejtrække r.

Sammenlignet med tidligere O.S. t-inaxie:e
virker Surpass 48 mere kompakr o.'c srrlid. Lrg

vægten er da også nu oppe på J00 gram uden
dæmper og 12 gram ekstra med. De ovrige
data er som følger:
cylindervolumen 7,89 ccm

rylinderdiameter 23 mm
slaglængde 19mm
praktiske omdrejningshastigheder er op_eiver

til fra 2.200 til 12.000 og propelstørrelsen skal
være fra l0 x 8 til typiske kunstflyvningsmo-
deller til 12,5 x 6 til skalamodeller med lar'
planbelastning. Til tilkørsel anbefales en 11 x 7
propel. Brændstofforbruget er opgivet til 200

ccm på 12 minutter, men da propelstørrelsen
ikke er opgivet og heller ikke omdrejningstal-
let, må enhver her gøre sine egne forsøg. På

letvægtsskalafly går testmotoren 15 minutter

pr. flyvning med en 150 ccm tank og har altid
rigelig brændstofoverskud ved landing.

Topstykket
- og dermed ventilerne er stedet, hvor kraft-
forøgelsen i forhold til tidligere O.S. kon-
struktioner er blevet skabt med større ventiler
og lidt ændret timing, men set udefra er der
ingen forskel, og ventilerne skal fortsat juste-
res på samme måde o_e med samme værktøj
som tidlisere. Justeringsvejledning findes i
r.ærktoi:sættei. der kcrbes sær:kilr.

Karburatoren
- besrår af I hoveddele. nemlig den esentli_se

karburalor o_s et tbrbindelsesror mellem kar-
burator o_e topsnkke.

Selr.e karburatoren fastholdes til motorhu-
set med 2 skruer, og karburatoren kan valgfrit
rendes med nåleskruen til enten højre eller
venslre. \åleskruen er som tidligere forsynet
med hul og pinolskrue til montering af for-
længer. og som tidligere findes der også på

karburatoren en luftblandeskrue, en stop-
skrue og en justerbar drosselarm af plast.

Ingen avanceret karburatorkonstruktion alt-
så. men pålidelig og betjeningsvenlig.

Karburatorens sugenippel er af indbyg-
ningshensvn anbragt lige lodret opad, men
selr,om brændstofslangen derved kommer til
at stå som en hestesko, giver det ikke anled-

ning til driftsmæssige problemer, som det vil-
le have gort på en totaktsmotor, da Surpas-
sens sugeevne er forbedret både i forhold til
tidligere O.S. firtaktere og til andre fabrika-
ter.

Som standard er karburatoren forsynet
med chokerspjæld, som gør det afgjort lettere
at suge brændstof frem, hvad enten motoren
er indbygget eller hænger frit; men ved alle
andre motorinstallationer end med cylinde-
ren nedad, drypper der meget brændstof fra
karburator/su_{erør. når chokerknappen ikke
lænqere aktiveres. hvorfor man skal s6rge for
en effektiv dræning af motorrummet. da der
ellers kan opstå ild. hvis motoren tænder bag-
læns os sender udstodningsluft ud gennem
karburatoren.

Selve karburatoren er anbragt så tæt ved
krumtapakslen som muligt af hensyn til pro-
blemfri tankanbringelse i modellerne, og selv

om en direkte montering på topstykket vil
være mulig i visse modeller, laver O.S. ingen
adapter til dette.

UdstØdning
Systemet består af et i begge ender gevindskå-
ret stålrør og en aluminiumspotte med direk-
te gennemstrømning. Potten er samlet af to
stykker.

Selve røret er svagt krummet og skrues ind
til den ønskede vinkel i topstykket og fasthol-
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des så af en kontram6trik, og på samme måde
monteres lydpotten i den anden ende.

Lydpottens to dele er samlet ved valsning,
og på såvel prøvemotoren som på de to kon-
trolmotorer er valsningen gået løs efter få
timers drift og har måttet limes med varmebe-
standig specialepoxy.

En tryknippel er monteret på lydpottens

rylindriske stykke.
Lydpotten er ikke specielt fremragende,

men tjener kun til at bringe motorlyden ned
under den normale maksimale støjgrænse på
105 db målt på 1 meters afstand. Lyden er
trods dæmper markant knaldende.

Alternative dæmpere, som det findes til
fabrikkens 3,5 ccm firtakter, og rgr med andre
vinkler er ikke i øjeblikket på O.S. tilbehørs-
program.

Testresultater
Fra det franske Modele Magazine har vi lånt
det viste effektdiagram, og til direkte sam-
menligning med din egen motors præstatio-
ner, har vi prøvet hvad Surpass 48 har kunnet
præstere i prøvebænken med en række fbr-
håndenværende propeller.

Ved prøven, som fandt sted i 15 graders

varme med torden, blev benyttet brændstof
med 20Vo Castrol M olie og 07a nitro, og alle
målinger blev taget, når motoren var gennem-
varm, og omdrejningerne var stabiliseret. Re-
sultaterne blev følgende:
Tai Pan 10 x 6 11.900 omdr./min.
TopFlite 11 x4 11.700omdr./min.
Top Flite 11 x 7 10.700 omdr./min.
Tai Pan 11 x 7 9.700 omdr./min.
Star Prop 11 x 8 8.100 omdr./min.
Tornado 12 x 6 9.400 omdr./min.
Master>K< 12 x 6 9.700omdr./min.

Da der under flyvning skal tages hensyn til et
vist medløb og specielt under dyk for fuld gas,

viljeg personligt ikke selv turde flyve med de 2

mindste propeller og med Top Flite 11 x 7 kun
med forsigtighed og gasreduktion i dyk, idet
motoren ellers vil gå så hurtigt, at ventilerne
berynder at "flyde".

Propelfastgørelse
Fastgørelsen sker med en almindelig møtrik
og en spændeskive foran propellen og en rif-
let aluminiumsmebringer bag. Tidligere tiders
firkantede hak i medbringeren til fastgørelse
på krumtappen er erstattet af en stålspån som
på den store OPS firtakter, hvilken metode
har vist sig mere holdbar ved backfire, men til
gengæld skal man passe på ikke at miste spå-
nen, når propellen løsnes.

Tilbehør
Foruden O.S. generelle råd om betjening af
firtaktsmotorer ligger et særligt ark om Sur-
pass 48 også i kassen med de mere specielle
oplysninger om motoren samt på bagsiden en
reservedelsfortegnelse. Begge vejledninger er
på engelsk.

Af "hardware" indeholder tilbehørsposen
forlængerstænger til nåleskrue og choker, 3
unbraconøgler og en dobbelt gaffelnøgle til
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fastspænding af udstødning og propel, samt
en ekstra stålspån til medbringeren.

Som ekstratilbehør kan udover ventilværk-
tøj købes aluminiumsmotorfundament (radi-
al), knastaksel til reverseret kørsel (mod uret
set bagfra) og en afrundet propelmøtrik.

Praktiske er'faringer
De anbefalede brændstofblandinger er med

Effektdiagram for O.S.48 Surpass

Omdrejninger i minuttet

U
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50

45
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35

henholdsvis 5 og 10 procent nitro, men begge

blandinger synes at være for ,hotte. til tem-
peraturer over frysepunktet, mens motoren er
ny, og på nuværende tidspunkt kører alle 3

motorer bedst og er lettest at indstille med
3Vo nilro.

Nitroløs kørsel kan praktiseres, men kræ-
ver mere akkuratesse ved indstilling af nåle-
skruen og gør motoren meget følsom for tem-
peratursvingninger, og ved længere tids kør-

Værktøj til O.S. 48 Suryass



sel i lavgasområdet har motoren tendens til at
gå kold og sode i toppen grundet ufuldstæn-
dig forbrænding.

UdstØdningstemperaturen er særdeles hoj.
og ved anvendelse af alternative potter skai
tilslutning ske med skrue, da almindelig silico-
neslange ofte brænder over på forste t'1\1 nins.
En fleksslange som ekstratilbehor rille r'ære

ønskelig.
Der er ingen pakninger i udsrodninessvsie-

met, og da olie med tiden rrænger ud iangs
gevinderne, er både ror oe dæmper sra:'i kok-
set godt til udvendigt. os sæires inLiiudsen i
funktion, ses også snart små krrkpanitler i
tanken.

På alle tre motorer har brusen ai irir:rs
været fors6gt, men er hurtigr bleicr k;Si3iii.
da motorgangen bliver ujær n dels sLr.n irrig3
af omtalte kokspartikler. os iels ei g:-.r:: .l
en meget stor tn'Librskel lia itrm_gan_s :il ru.c
gas. Skal tn,ktank anvendes. må der anbefties
at anskaffe en "lutilos brændstoftank" tia
Silver Star Models.

Ved start skal motoren være snapset rige-
ligt for ikke at slå i gang baglæns, men da
sugeevnen er ualmindelig god, kræver det
med korrekt tankplacering blot, at propellen
tørnes2-3 gange over indsugningstakten med
lukket chokerspjæld. Motoren vil mærkeligt
nok ikke starte ved at blive slået i gang kontra,
hvad der må slcyldes den nye timing af venti-
lerne.

Personligt starter jeg altid mine firtaktere
med >strøm på dåse" for ikke at få for kraftig
glødevarme med deraf følgende backfire, og
ved først at dreje propellen langsomt hen over
kompressionspunktet med strømmen tilslut-
tet fortæller et lille >spark< i hånden. om
motoren et fot tøt, er druknet eller klar til
startslag.

>Sparket< kan ikke beskrives, men er hur-
tigt lært med lidt øvelse.

Modelvalg
Generelle råd om modelvalg er vanskelige at

give. da de færreste har samme opfattelse af,
hvornår en model mangler motorkraft, og
hvornår den har rigeligt.

Provemotoren har forsøgsmæssigt været
monteret i redaktionens Monett Monex skala
i:-3. og da Surpassen ydede 1.700 omdrejninger
mere end den oprindelige Webra 6,5 firtakter
med en 12 x 6 Master Airschrew >K", blev den
store model nærmest overpoweret iskalasam-
menhæn_9.

En af de andre motorer startede sin tilvæ-
relse i en T-17 ligeledes med succes, da model-
Ien sandt DM i Danskala i 1987, og siden er
motoren sat i en Josefine - en svensk biplans-
model på ca. 1-3-i cm i spændvidde - hvor den
ilarcr alie tirrmer tbr kunstfllvning. ligesom
slæb .ri s\'æ\erc op iil .i meters klassen horer
iii riage:1s alni:roeiicc strrcnxl.

D.l -:. :1,..:..: ;a i:-lfiJqi i cr Lcsionaire pa
i-:l ,-:-l ;i, F,.ii. llr.rr icn pi iel næinleste
hai ton andler den samle _jager tii en moderne
Christen Eagle. men til eengæld har motorens
forholdsvis store vægt samtidig odelagt mo-
dellens i forvejen dårlige lavfartsegenskaber.

Advarsel
Specielt mens motoren er ny, og du endnu
mangler erfaring med den, kan Surpass 48

lave nogle grimme bacKire.
Problemet er ikke set i luften, men alle 3

motorer har lavet det på jorden, og situatio-
nen opstår, hvis motoren pines op i fulde
omdrejninger inden den er gennemvarm og/
eller holdes på fineste nåleskrueindstilling for
længe, inden der stilles fed til et omdrejnings-
tab på ca. 300. Altsii i den situation. hvor du

"filer. med nåleskruen tbr at nå op på den
absolutte maksvdelse.

Backfiret kommer helt uvarslet og resulte-
rer i, at såvel propelmrttrik som spændeskive
med en hvinende lyd slynges 15-20 meter væk
fra modellen, hvad der kan være særdeles
farligt for både dig selv og de omkringstående.

Monteres en spinder af Kavan typen, bliver
stumperne inde i spinderen, men bedre er det

straks, inden motoren tages i brug, at udskifte
propelmøtrikken med en rigtig låsemøtrik.

Risikoen for dene bacKire har resulteret i,
at vi har indført en ny firtaktsregel ved start,
og nu parkerer modellerne med motorerne
ind mod pittets sikkerhedshæk, og straks, når
motorerne er startet, går vi bag om modellen,
f6r der gasses op ogjusteres.

Konklusion
Det er svært at foretage en egentlig bedøm-
melse, da der jo ikke i fabrikkens program
tidligere har været en motor i denne størrelse,
ligesom jeg ikke har haft lejlighed til at prøve
Enyas motor, men sammenlignet med totakts-
motorer vil jeg mene, at Surpass 48 altid vil
kunne erstatte en 6.5 ccm motor.

Til skalamodeller vil Surpass 48 være at
lbretrække grundet mindre pladsbehov til
tank os udstodnin,s. og spccielt til kortnæsede
modeller som f.eks. Sopii'ith Camel. FW 190

og lienende stjernemodeller vil den lidt tunge
motorkonstruktion være en fordel. mens det i

Spitfire og Mustang kan blive svaert at få mo-
toren skjult med de foranplacerede ventil-
stødstænger.

Skal der gives karakterer, må de blive som
følger:

Plussiden:

god sugeevne
enkel og driftsvenlig karburering
god trækkraft
godt tilbehørsprogram
god finish

,\Iius.siden:
man_qlende pakninger i udstødningssystemet
for simpel propelmøtrik
lydpotte samlet for dårligt

Ønsker for fremtiden:
alternative udstødningsrør
flere og bedre dæmpende lydpotter

Test af Master Airscrew Antik

Redaktionen har testet Antikpropellen tta
Master Airscrew, der dels har facon som en
Fokker propel fra 1. verdenskrig, og dels som
noget nyt fra Windsor Propeller har konkar'
underside.

Propellen, der blev testet på en Webra 6,5

ccm firtakter, blev sammenlignet med samme
fabriks "K" propel, som i sin tid blev markeds-
ført som en speciel firtaktspropel. Begge pro-
peller var i størrelsen 12 x 6.

Maks. omdrejninger med >K< propellen
var 8.000, mens motoren kun trak 7.000 om-
drejninger med Antikpropellen, ligesom mo-
dellen havde sværere ved at sætte i gang. Det

mi iages som bevis for. at den nye propelfa-
c(rn er merc effektiv ved lave omdrejninger,
end den tidligere anvendte facon, og oppe i
iutien virkede trækket mere overbevisende
samtidis med. at lydniveauet var faldet sam-
men med omdrejnin-eerne.

\Ied hensvn til kvalitet og balance efter I
dogns vandopsugning, er Antikpropellen i
samme klasse som fabrikkens "GF. og ,K.
propeller.

Bladfaconen er både klædelig

og ffiktiv til veteranmodeller.
(Foto: Lars Hlegaard).
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MI.]STAI\IG
Profilskala-model for 2r5 cm3

Af Henning Lauritsen

Lidt om Profilskala
At en model er profilskala betyder, at det er
en fladkropsmodel med kroppens form ud-
skåret så nøjagtigt som muligt efter formen på
det rigtige fly. Vinger og haleplan skal også

være i skala. Desuden skal modellen være
bemalet som forbilledet.

En type profilskala-modeller er Good-Year
racerne, der iflg. reglerne skal være modeller i
skala 1:8 af racerfly af Formula 1 klassen (også
kaldet Good-Year klassen, fordi firmaet Go-
od-Year var sponsor ved de første stævner).
På disse modeller er vingen også af balsa, men
pudset i profil. Cl-Unionen sælger tegning til
en model, der hedder Lil Quickie. Desuden
findes byggesæt fra SIG til Shoestring og Bus-
ter. Desværre glemmer racerfolkene det med
skalabemalingen, hvilket jeg synes er synd.

Vil man flyve kunstflyvning - stunt, - må
man have en vinge med mere løftekraft. Der-
for har profiiskala stuntere vinger i overstør-
relse, opbyggede med lister og ribber. Man
kan naturligvis også bygge modeller med
skumvinger.

Af byggesæt findes fra SIG en meget god
lille model, Akromaster, for 2,5 cm3 motor.
Jeg har set mange af dem, men ikke en eneste
med skalabemaling. Cl-Unionen har tegning
til Fokker D.VII for 6 cm3 motor og Zero for
2,5 cm3, og nu kommer så Mustang, også for
2.5 cm3.

Mustand
proJil-

stunter

Lidt om Mustang
Den første udgave af Mustang, North Ameri-
can P-51A, var udstyret med en Allison motor
og var ikke nogen særlig succes. P-518 blev
udstyret med en amerikanskbygget version af
Rolls Royce Merlin, som gav maskinen nogle
helt fantastiske fllveegenskaber. Den havde
ligesom P-5lC en hoj rygprofil og et cockpit.
der gik i et med rygprofilen. For at give bedre
udsyn bagud for piloten byggedes P-51D med
lavere rygprofil og boble-cockpit.

P-51B og -C var i tjeneste ved både USAAF
og RAF fra 1943 og P-5lD fra 1944 både i
Europa og i Stillehavsområdet. Flyet blev ho-
vedsageligt brugt som langtrækkende jager,
idet dets rækkevidde for første gang gjorde
det muligt at give bombeflyene jagerbeskyttel-
se hele vejen frem og tilbage. Efter krigen blev
Mustang solgt til mange forskellige lande over
hele jorden, blandt andre Sverige, Israel og
Syd-Korea.

I dag findes ca. 200 Mustangs tilbage, hvor-
af mange er flyvedygtige. De fleste af disse

bruges til flyveopvisninger og lignende, men

nogle få bruges til racing i USA. Dette foregår
i Reno i Nevada, hvor de flyver i den såkalte

"Unlimited" klasse.

Bygning af modellen
Tegningen af vingen tapes til byggebrædtet.

En hovedbjælke lægges på plads og holdes

med knappenåle. I for- og bagkantslisterne
skæres 1 mm dybe hak, hvor ribberne skal
være. Listerne pudses ikke i profil endnu,
men fæstes over tegningen, klodset op til ret
højde. Ribberne limes på, hvorefter den øver-
ste hovedbjælke monteres. Nu kan trekants-
fundamentet limes på plads, og når limen er
tør, monteres trekant med udfBringswirer og
stødstang. Jeg bruger cykelegre som stød-

stænger. Vingens midte beklædes med 1,5 mm
balsa mellem de to yderste ribber R2, med

NCRTN A:'1:R,CA\ P -5,1 D

MU STA NG
..,..-- ,;.-3
See.c,,iCde ' 880 mm
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årerne i vin_qens lænedereining. \'ingeripper-
ne monteres. husk 20 g tipr'æer. For- og bag-
kant pudses i profil. hvorefter vinsen beklæ-
des. Flaps kan også installeres nu.

Inden du skærer kroppen ud. skal du hu-
ske, at afstanden mellem motorbjælkerne skal
passe til din motor. Bemærk, at der ikke skal
skæres ud til vingen endnu. Motorbjælkerne
limes i kroppen og de to krydsfinerplader, en
på hver side af kroppen. Når det et tørt,
afmærkes vingens plads på kropssiden og ud-
skæres med en l6vsav. Vingen limes på plads,
helst med epory. Husk at checke, at alt er i ret
vinkel.

Samme procedure med haleplanet.
Understellet holdes på plads, dels med bin-

dinger gennem huller i begge motorbjælker,
dels med understelsstøtten. Denne bukkes
som vist på tegningen, stikkes gennem et hul i
kroppen og bukkes ned parallelt med under-
stelsbenet. Der bevikles med tyndt kobber-
tråd og loddes.

Nu kan profilstykkerne hen over næsen,
cockpittet og rygprofilen limes på, samt køle-
ren på undersiden. Alle kanter afrundes med
sandpapir. Halefinne og sideror monteres.
Husk 5 mm udadtræk på sideroret. Det ene-
ste formål med de to trekanter mellem vinge-
forkanten og kroppen er at give flyet en mere
korrekt form set nedefra. De kan derfor laves
af 3 mm balsa. Vil man ,qore mere ud af det.
kan de laves af balsabloklie. der tilpasses r,in-

,eens protil. Ldstodninssror monteres kun på
vensue side aikroppen. Hele maskinen dopes
og pudses. til den har den onskede overi'lade-
finish. for endelig bemaling.

Bemaling
Da den korrekte bemaling har så stor betyd-
ning for en profilskalamodel, må vi se lidt på,
hvordan Mustang var bemalet.

Amerikanske fly var i beryndelsen grønne
på oversiden og lysegrå på undersiden. Natio-
nalitetsmærker var placeret på begge sider af
kroppen samt på vingens venstre overside og
højre underside. Efterhånden som de alliere-
de fik overmagten i luften, gik man over til at
lade flyene være i bart metal, dog med oversi-
den af snuden malet mat grøn for at undgå
reflekser, som kunne blænde piloten.

Under landgangen i Normandiet blev alle
allierede fly forsynet med såkaldte >invasrons-
striber<, d.v.s. sorte og hvide bånd om vinger
og bagkrop. Hele resten af krigen bibeholdt
man disse striber på flyenes underside, idet
man på aluminiumsfarvede fly oftest udelod
de hvide bånd.

Det blev efterhånden mere og mere ud-
bredt med eskadrillefarver på spinner og snu-
de eller på sideroret samt personlige mærk-
ninger på kropssiden, så flyene efterhånden
blev ret spraglede at se på.

Enselske Mustancs blev bemalede i RAF's

En af de endnu flyvende Musrangs tilhører den norskc

"Scandinavian Histoic Flighk, og de blev pnesenterct
ved l\t,esrær,net i Beldinge Lufthavn den 28. augtst.
Naarligtis benyttede modelflyvere lejlighetlen ti! ut
satttle dokunentationstnateiale til deres skalantodeller
og til at .santnrcnligne allercde fremstillede ntotlellar
nrcd oi$nalen. Her er det en Mustang-nro(lel tilhøren-
de Carsten Antdulfra Odense Mode(Iyve Kub.
(Foro: Aa.-N.)

standardkamouflage med mørkegrå og mel-
lemgrå overside og lysegrå underside.

Efter krigen fløj næsten alle landes Mu-
stangs i aluminiumsfarve. En nævneværdig
undtagelse var Israel, hvis Mustangs var ka-
mouflerede. enten med mørkegrå/mellemgrå
overside og lysegrå underside eller mellem-
grå sandgul overside o_e lyseblå underside.

I dag er de fleste af de overlevende Mu-
stangs bemalede i mere eller mindre autenti-
ske efterli_eninger af krigens farver.

Nogle af de Mustangs, der bruges til racing,
er malede i utroligt flotte farver, ofte i gult
eller rødt som hovedfarve, og med navnetræk
og sponsor-reklamer, som det også kendes fra
racerbiler.

For at finde en autentisk bemaling til mo-
dellen må man søge i bøger og blade. Jeg kan
anbefale: Profile Publications nr. 8 og Aircam
Aviation Series nr. 1 og 3. De har et væld af
fotos og afbildninger i farve. Desuden findes
der tilsvarende bøger fra firmaerne Squa-
dron/Signal og Osprey.

Slutmontering
Det er mest praktisk at vente med at montere
horn og stødstænger, til modellen er malet
færdig. Jeg har som nævnt brugt cykelegre
som stødstænger med kronmuffer for juste-
ring. Styretøjet skal justeres, så flaps og høj-
deror står neutralt samtidigt og har lige meget
udslag til begge sider. Ved fuldt udstag 45" på
højderor og 30'på flaps.

Tanken er monteret mellem fire kroge, der
er sømmet ind i kropssiden, og fastholdt med
gummibånd. En spinner på 45 mm er den
rigtige storrelse.

Propylenoxid - alternativ til nitro
De fleste eksperimenterer med olietrper. når de sr-r-ger nve veje i brændstoft'erdenen.
men Niels Litritz i Snertinge har med held arbeider på ar erstatte nitrotilsætningen i
sit firtaktsbrændstof.

En vis professor Demuth, som laver motortest
for det tyske tidsskrift Modell, beskriver bru-
gen af stoffet i brændstof. En klubkammerat
mente, at det kunne bruges som erstatning for
nitromethan til forbedring af tomgang på fire-
taktsmotorer.

Propylenoxid (D3H6O) frigØr - på samme
måde som nitromethan - ilt under forbrænd-
ing. Fordelene frem for nitro er følgende:
l. Billigere. Koster ca. 100,- pr. l.

l. Iklie korroderende. Forbrændingspro-
dukrerne bliver ikke til saltsyre.

3. Lertbrdampeligt og letantændeligt. Det er
således velegnet til vinterflyvning.

Ulemper:
1. Letfordampeli_et. Den til brændstoffet til-

satte mængde formindskes hvis opbeva-
ringsforholdene gør, at det kan fordampe.

2. Ikke muli_ehed for lige så stor effektforø-
gelse som ved brug af nitro, men det kan vi
jo leve med.

3. Gummipropper i Kavantanke går lang-
somt, men sikkert i opløsning. Andre gum-
mimaterialer går måske også i opløsning,
men det er endnu ikke fastslået med sik-
kerhed.

Jeg tilsætter 3-5o/a til mit brændstof. Det gi-
ver, afhængigt af gløderør og kompressions-
forhold, en stigning i fuldgas på 500-1000 o/
min. og en sikker tomgang på 2000 til 2200 ol
min. i tbrhold til fladt brændstof. Vi mener
ikke, at der kan opnås nogen bedring ved at
tilsætte mere. Med hensyn til at skaffe propy-
lenoxid, så plejer vi at købe en karton med
seks 1 liters flasker hos et firma, der forsyner
laboratorier med materialer.
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SPEED ASTIR r Byggesæ t fraWIK
En stor og stadigvoksende gruppe hobbypiloter, nemlig dem, der dyrker svæveflyvning uden for konkurrenceverdenen, har
længe været overset både i Modelflyve Nyt og på modelflyvepladserne. hvor snakken blandt konkurrencepiloterne ofte går på så

højt et teknisk og teoretisk plan, at hobbypiloterne holder mund og blyant i ro for ikke at blive til grin, og inkarnerede
motorflyvere skræmmes langt væk fra hemmelige drømme og måske også at prove en halvstor svæver til >husmandsbrug., som
bare ligner dem, man ser komme glidende forbi fra den nærmeste svævefln,eklub.
Det vil vi gerne bidrage til at rette op, og i håbet om, at svævende hobbypiloter r,il eribe pen og telefon, lægger vi fra bladets side
ud med at gennemgå indholdet i et byggesæt fra Wik, som Avionic i Risskov beredvilligt har stillet til rådighed.

Af Lars Pilegaard

Hvorfor Speed Astir?
Fordi Wiks model netop har det vingefang,
som en specialist anbefalede i Modelflyve Nyt
nr. 3/88 til førstegangs svæveren, og fordi
interessen for skala er stor sammenholdt med
en særdeles gunstig pris, når man nu ikke
rigtig ved, om svævning alligevel også er sa-

gen.

Byggesættet leveres i en æske på ikke min-
dre end 135x26x11 cm, så undgå myldretid,
og ud fra det skal der så kunne laves en model
med følgende data:
type/anvendelse
skalaforhold
spændvidde
længde
vingeprofil
haleplansprofil
vægt
radio

termiksvæver med T-hale
1:5

300 cm
136 cm
Epler 195-174

Ritz l-30-10

ikke oplyst
3 kanaler til højde-, side-
og krængror

totalt planareal 51,5 kdm.

Byggesættet indeholder ikke beklædning, tim,
maling, tape og glasbånd. Trævarer er sorte-
ret i bundter og påtrykt numre, mens tilbehø-
ret er fordelt i 2 plastposer.

Papirindhold
Foruden regningen finder du i kassen bygge-
tegning, instruktion og en folder om andre
Wik modeller samt en lille, men ikke ubetyde-
lig lyserød seddel på tysk, der oversat fortæl-
ler:

>Opbevar venligst ikke kunststofdelene i
fugtige rum..

Tegningen, som viser modellen i fuld stØr-

relse, er bogtrykt i 2 dele med overlapning, og
de 2 dele skal, inden arbejdet kan påbegyn-
des, limes sammen. Gør det nøjagtigt, da du
ellers ender med en svæver med knækvinger
af en helt speciel type med knæk ved tippen
på den ene vinge og ved roden på den anden.

På tegningen vises kroppen set både fra
siden og fra oven, begge vingehalvdele, hale-
plan, kropsspant og alle ribber til vinge og

hale. Endvidere er tegningen påtrykt vejled-
ning på tysk samt numre på alle viste dele, og
nummereringen viser samtidig den anbefale-
de byggerækkefølge.

Byggevejledningen fylder 3Yz A-4 side på

tysk, og indlagt er ligeledes i A-4 format en
stykliste og 5 trykte fotos til supplerende for-
klaring af opbygningen.
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Kroppen
Krop og finne er i det ydre færdiglavet af I lag
væv og epory. Støbningen er fejlfrit udført i
negativ form i 2 halvdele og samlet med over-
lappende væv. Samlir'gen er uden huller og så

godt som uden synlig "søm.. Placering af rgr
til vingestål er tydeligt markeret, og omgivel-
serne er forstærket indvendigt, og det samme
er kanten omkring cockpittet.

Krop/finne vejer så lidt som 320 gram, og
overfladen er af en sådan kvalitet, at spartling

ikke er nødvendig før bemaling.
Kroppens eneste spant, som er perfekt ud-

standset i 3 mm krydsfiner. tjener som støtte
for det forreste af de 2 vingestål samt til fast-
gørelse af krængrorsservo, ligesom højstart-
krogens befæstigelse støttes.

I finnen skal indlimes en klods til fastgørel-
se af haleplan og højderorskabel, og finnen
lukkes bagtil af en bred/tyk balsaliste, hvori
sideroret fastgøres med 2 hængsler. Sideroret
er præfremstillet i massiv balsa.

Anbringelsessted for højde- og sideror,
modtager og akku er ikke vist, da den endelige
placering beror på modellens vægtforhold.

Træk til side- og højderor sker med kabler,
der fæstes for og bag i kroppen, men ikke
undervejs gennem halebommen.

Canopyet, som ligger beskyttet i en ekstra
plasticpose, er udført fejlfrit og uden ridser i
tonet vakuumformet gennemsigtig plast. In-
den montering deles canopyet i 2, hvor forre-
ste del limes fast til kroppen, mens den bage-
ste del fastgøres/holdes med en lille nylon-
split.

Til udsmykning af cockpittet medfølger et
instrumentbord af vakuumformet plast til ind-

Kunststofdele af uventet hqj kvalitet.

limning under den forreste ikke oplukkelige
del af canopyet som på skalabilledet.

Hjul og slæbekobling samt motoropsats er
ikke vist, men kan anbringes, mens den stød-

absorberende gummiklods under originalfly-
ets finne er markeret i støbningen.

Vingerne
fremstilles i 2 halvdele som en ribbekonstruk-
tion med opbygget for- og bagkant.

Hovedbjælkerne laves af 2 ffrrelister, som
på vingernes inderste halvdel lægges dobbelt.

Ribberne er omkring vingestålene af kryds-
finer og ellers af balsa. Alle ribber er udstand-
sede, men ved udtagning af krydsfinersribber-
ne er anvendelse af kniv nØdvendig, da stålet
ikke har skåret helt igennem fineren.

Krængrorene er præfremstillet af massiv

balsa og hængsles efter beklædning med tape.
Krængrorstrækkene laves med kabler langs

vingeforkanten, hvor alle nødvendi_se huller
er standset i ribberne.

Til indbygning af skrænkning er balsarib-
berne udstandset med en "stotteklods<, som
brækkes af (forstandset). inden balsabeklæd-

ningen limes på undersiden.
Horn i krænsror fastlimes i slidser, og kor-

rekt monteret sikrer hornenes facon den nød-
vendige differentiering af rorudslagene.

Ved montering på kroppen fastholdes vin-
gerne af indvendise eennemgående gummi-
bånd. og korrekt blgget har vingerne nu en

indstillingsvinkel på 3 grader og en total V-
form på 6.

Eventuel indbygning af bremse i vingerne
er ikke vist eller forberedt i konstruktionen.
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Haleplan
Halevingen, som fastgøres oven på finnen
med en enkelt bolt og en dyvel, laves som en
fuldbeklædt ribbekonstruktion med bærende
profil.

Højderoret er præfremstillet. og hrenrslint
sker som på krængrorene med tape efter be-
klædning.

Tilbehør
Fordelt i 2 poser medtblger:
lvingestål Ø5mm
l vingestål Ø 4mm
6 stk. messin_qror tilvingestål
3 horn til side- og krængror (plast)
2 kroge til vin_sernes gummibåndslåsling
1 kuglelink. i stump 2 mm piano og I gevind-

bøsnin,e til fastlodning på kabel til højdero-
ret.

1 stump 2 mm piano til fremstilling af højstart-
krog

2 plasthængsler til sideror
2 metallink til krængror
1 5 mm nylonbolt til haleplan
1 nylonsplit til canopy

Endvidere medfølger 4længder styrekabler af
typen plastrør/stålwire samt et stykke hvidt 2

mm plastr6r, hvis anvendelse ikke umiddel-
bart fremgår af tegning og stykliste.

Link m.v. til kobling af servoer og kabler
samt til sideroret indgår ikke i sættet.

Til dekoration medfolger overforingsmær-
ker med vesttysk flag. typenavn og fabriks-
mærke for såvel fly- som modeltabrik.

Ekstra tilbehør
Som eneste ekstra tilbehør angives i byggevej-
ledningen slæbekobling, som ved Wik har be-
stillingsnummer 3223. Krop og canopy kan
leveres som reservedele.

Særlige forhold
Overfladebeklædningen indgår som en del af
vingernes bærende konstruktion og skal iføl-
ge Wik være af typen poll'esterfolie som f.eks.
SUPER MONOKOTE. ORACOVER eller
SOLARSPAN. Beklædning mcd almindclie
,Solar. ly-pe. som teknisk \3ldg5 polrplopv-

len, må llrke bru_ees. da de; irke e: sri:i n,,i :i-
at sikre vingen mod fluti-r {r.:r'i;.,,;_ji;:.:-:
vibrationer) ved hoje hastighec;r.

Konklusion
Wiks Speed Astir er hurtigere at b1g_re trg

mindre kompliceret end flere andre tl ske mo-
deller i samme stØrrelse, og specielt kunststof-
delene er langt over sædvanlig standard seh i
dyrere byggesæt.

Der er overalt i konstruktionen og ved ud-
vælgelsen af materialer taget stort hensyn til
vægten for at sikre optimale flyveegenskaber.
men modellen bør af samme årsag ikke an-
vendes som berynderens første fly, da der
ikke styrkemæssigt er overskud til styrt og
spydlandinger, ligesom en førstegangsbygger
næppe kan samle vingerne med den fornødne
præcision.
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Optrækkeligt halehjul
trækstang eller
luftcylinder

-

styrewire

Ved Pitch i Viborg har vi set et optrækkeligt,
sryrbart. mekanisk halehjulsstel fra Robart i

USA.
Halehulsstellet. som uden hjul og monte-

ring-r511ug1 icjer 1-1 gram. skal monteres med
J skruer på et spant. som minimum måler 2-5

mm i bredden x J6 mm i hojden. Foroven skal
der endvidere minimum \'ære et spillerum på

9 mm til optrækkerhornet samt en gangbred-

de på 5-6 mm til horn og link. Styretøjshornet
kan derimod afkortes til samme bredde som
monteringspladen, selv om et par mm ekstra i
hver side vil gøre det noget nemmere.

Optrækket sker enten med en stødstangs-
forbindelse fra flyets understelsservo, hvad
enten denne trækker en luftventil eller et
mekanisk hovedstel. eller ved anvendelse af
et lost indkøbt trykluftstempel. Når under-
steliet er sr.-nket. ove rcentrere r hornet og

i.rstlåscr str-lieI. s.i scncr in\luftstemp;l ikkc

z'--\

)\
Iil:--

rvirerne, og en pianofjeder holder halehjulet
fast i midterposition, indtil halehjulet ingen

sænkes. og wirerne strammes.

Understellet er passende til 6,5-10 ccm ska-

lamodeller. men kan indbygges på visse 4.5

ccm modeller. Maks. hjulstørrelse er, som

stellet foreligger fra Robart, 25 mm, og dæk-
bredden må helst ikke overstige 10 mm, men

da understelsbenet alene fastholdes af skruen
på styrehornet og en plastring, kan alternative
ben let bukkes af 2 mm piano.

Umiddelbart vurderet kan plastringen, som

sidder på undersiden af stellets vippemeka-
nisme, med.fordel udskiftes med en fastlod-
det skive, da understelsbenet ellers hurtigt vil
blive presset opad i sin montering. Eventuelt
kan skiven fastloddes helt nede ved stellets
første bøjning og en spiralfjeder monteres
mellem 5kivg sgvippearm. hvoned halehjulet
bliicr t'jedrendc os korslen mere skitnsom og
reali:tisk.

\1r'n:c;in_r.rcilcrlninr.l cr tnkt på paknin-
ran: rJciide.

,/' I

*" 

t/

På rcre Lis, jeg havde helt glemt, at brylluppet var i dag!
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Effektlydpotter
Afstemt udstødning - Resonansrør - Effektlydpotte er alle ord for en lydclæmper,
hvis hovedformål er at øge effekten, og hvor man som et mindre væsentligt biprodukt
mindsker støjen.

Af Luis Petersen

Lige siden jeg til VM i 1966 første gang hørte
og så en speedmodel med effektlydpotte lette,
har jeg været fascineret af emnet.

Bill Wisniewski (KB schnuerle) og hans to
landsmænd var helt suveræne dette år, og
efter opvisningen holdt han et møde, hvor
han fortalte om de eksperimenter, materialer,
tommelfingerregler og beregningsformler,
han havde lavet for denne nye type lydpotter,
der ganske vist blev brugt indenfor motorcy-
kelsporten, men ikke tidligere var anvendt på
så små motorer, som vi brugte.

Det skal siges til hans ros, at de værdier,
han dengang opgav, stadig anvendes næsten
uændret. Det er klart, at der er sket en udvik-
ling, men ændringerne er små, selv 22 år efter.

Sådan fungerer det
Når udstødningen på motoren åbner, strøm-
mer den komprimerede forbrændte gas ud i
potten under tryk.

Efterhånden som trykbølgen bevæger sig
fremad i den forreste divergerende konus,
kommer der et undertryk ved udstødnings-
porten, der hjælper med til at trzekke frisk
skylleblanding igennem krumtaphuset fra
karburatoren.

Normalt går der en del af den friske blan-
ding tabt ud af udstødningen, idet stemplet
lukker under kompressionsslaget.

Ved en afstemt udstødning opnår man, at
trykbølgen fra udstødningen bliver reflekteret
fra den bageste konvergerende konus så til-
pas, at den skubber den friske blanding tilba-
ge i cylinderen, lige netop inden stemplet
lukker under kompressionslaget. Se fig.1.

På denne måde opnår man en form for
trykladning (Supercharger), der kan give op
til 4O-50Vo mere effekt i ekstreme tilfælde. Se
fig.2.

Formelsæt
Fig. 3 viser en typisk potte med variablerne
angivet.
n : omdrejninger/min [min-l]
f : frekvens [s-1]
v : lydhastigheden i gassen [m/s]
For lavtydende motorer, v : 400 m/s
For standardmotorer (n : 12-15000), v :
500-550 m/s
For speedmotorer (n > 20.000), v : 550-600
m/s
For nitrobrændstof (n " 20.000), v : 550 m/s
Lydhastigheden er afhængig af temperatur og
tryk, og ovennævnte er erfaringsværdier.
Derfor skal man da også ændre på længden -
alt efter vejret!
K er en dimensionløs størrelse, der udtrykker
forafstrømningen, altså hvor længe udstØd-
ningen er åben, efter at skylleportene er luk-
ket.
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aA er udstødningsvinklen.
aE er skyllevinkJen.

oo-(oe-or)t\: 2

360'

Ved at ændre på forafstrømningen (udst6d-
ning - skylningvinkel) får man en større ef-
fektforøgelse, men effektkurven bliver meget
stejl. Man får måske topeffekten på prøve-
bænk, men modellen letter aldrig!

' -trA2
L : resonanslængden i meter.
sen foregår i en kegle, regnes
keglestubbens midte.
),A : Udgående lydbølgelængde imeter.

, VK
2f

Ved indsætning og omregning til mm fås

_ 83,3 V

Længden af det cylindriske rør skal være ca.
40Vo af L. Totalvolumet af potten skal være
ca.22x motorens slagvolumen, resultatet skal
ligge indenfor 10%.

lol- - @t: "Bl]t-.-l

Beregning af keglestub.

V=+ h(R2+12+Rr)
3

Beregning af cylindrisk rør

V=rxD2xl
4

A : højde x bredde af udstødningsport i mm

6:"/2,04x4

d: /0,7xA

p:,/7,64xA

For udregning startes med bageste konus og
rør, tegn derefter D, d, beregn L og første
konus. Volumet kontrolleres, og pottens mål
justeres, til man ligger indenfor de anførte
grænser. Dette kan bl.a. gøres ved at ændre
det forreste cylindriske rør.

En vigtig parameter er den bageste konus;
den bestemmer, hvor kritisk potten bliver, og
der eksperimenteres ofte med udformningen
heraf med stort held.

Fra det ungarske blad Modellezes har jeg
fået et program til beregning af potter på en
Commodore 64. Hvis der er nogen, der gider
taste ind, har jeg fået oversat teksten.

Held og lykke.

TRY

Da resonan-
længden fra

KRUMTAPVINKEL

POTTEMOTOR FORAFSTRøMNING 65O

OMDR/ M IN



Retningslinier for
skoling afnye Rc-piloter
Af Hugo Dueholm og Bo Lybæk

Det er af helt afgørende beq'dnin_e, at en
ny RC-pilot kommer godt i gang med
flyvningen.
Derfor er det vigtigt. at den elementære
instruktion af nybegl ndere er lagt ind i
en fast og fornuftig plan.
Hugo Dueholm og Bo L1'bæk -siver her
retningslinier for. hvordan en sådan plan
kan/bør være.

Formålet med at soge at lede uddannelsen
skoling af nye RC-piloter ind i forholdsvis
ensartede baner kan deles op i mindst to dele:

For det første forekommer det mig natur-
ligt, at man allerede fra uddannelsens start
arbejder frem imod de krav, som RC-unio-
nens A-certifikatprøve kræver.

For det andet vil det nok ikke være ureali-
stisk at forestille sig, at myndighederne på et
eller andet tidspunkt forlanger en elementær
instruktion af vore nybegyndere. Det vil da
ikke være fordelagtigt, om vi får trukket til-
fældige og måske uhensigtsmæssige krav ned
over hovedet af i denne henseende lidet anen-
de embedsmænd.

Jeg har valgt at dele elevens skoling op i
forskellige trin, som jeg i det følgende vil
benævne T1 (Trin 1), T2 ... til og med T8.

Tl. er ELEVENs, men først og fremmest
modellens første flyvning, for der er i reglen
ikke lejlighed til, at ELEVEN flyver på denne
tur, da INSTRUKTØREN nøje skal iagttage
modellens egenskaber, rorudslag, evt. lumske
reaktioner mv. Flyv pzent med ELEVENs nye
model - den fortjener al respekt.

Det er en seh{ølge, at INSTRUKTøREN
før starten har sikret sig tyngdepunktets pla-
cering, rigtige rorbevægelser m.m.

T2. ELEVEN flyver i .rror. hojde og skal
holde kurs mod vinden: INSTRUKTØREN
flyver modellen tilba_se i medvind. og ELE-
VEN flyver igen mod vinden. Evt. kan I\-
STRUKTØREN lade ELE\'E\ zig-zagge i
bløde kurver for at han kan få lidt foling med
sideværts bevægelser. Fortæl ham. hvorfor
der flyves højt. T2 strækker sig i reqlen over 2-
3 flyvninger.

T3. ELEVEN over 90 graders sving til beg-
ge sider. ELEVEN skal lære iklie at kaste
modellen ind i højkantdrej. men skal lære at
støtte med højderoret for at få et pænt gliden-
de drej. ELEVEN skal endvidere her begynde
at lære selv at administrere gashåndtaget.

T4. Der indøves 8-taller - dvs. hojre-ven-
stre drej efter hinanden. INSTRUKTØREN
og ELEVEN stiller sig med solen i ryggen og

øver manøvren. Af og til er det fremmende
for selvtilliden, at INSTRUKTØREN lader

ELEVEN flyve frit, dvs. lader ham flyve figu-
rer fra tidligere trin, som han er fortrolig med.

På T4 kan INSTRUKTØREN evt. prøve at

virke adspredt ved ft. at tale med en klubkam-
merat om andet end modelflyvning. Gå aldng
fra ELEVEN uden først at sige, at du går
nogle meter væk, men at du naturligvis står til
ELEVENs disposition. T4 kræver 5-6 flyvnin-
ger.

T5. ELEVEN øver landingsrunder og ind-
flp,ninger uden hojdetab. Indøv straks den
rektansulære runde - såvel hojre- som ven-
stre om. Efter nogle runder oves hojdetab på
trnalen - de forste ,range ned til ca. 1{) meter.

Husk af og til ai lade ELE\;E\ fls'e frit.
Gå under den frie fllning lidt lænsere r'æk
ind imellem. men vær aldri_e uopmærksom.
Til T5 beregnes omkring 5 flyvninger.

T6. Højdetabet ved indflyvningerne gøres
mere realistiske. Her skal INSTRUKTØREN
sikre sig, at ELEVEN har kendskab til de
mest elementære aerodynamiske forhold, så-

som at han er klar over, at modellen skal stalle
i landingen. INSTRUKTØREN kan evt. på et
tidligere tidspunkt demonstrere og indlære
ELEVEN stall i stor højde.

Gør opmærksom på, at når den perfekte

indflyvning kommer på rette tid og sted, sker
første sololanding. Det er ikke muligt på for-
hånd at udpege en bestemt flyvning, der skal
ende med ELEVENs første sololanding.

Under disse indflyvninger skal INSTRUK-
TØREN v:ere hos ELEVEN og INSTRUK-
TØREN skal være koncentreret for at kunne
redde en evt. kritisk situation. Tal hele tiden
roligt til ELEVEN. T6 strækker sig over 5-10

flyvninger. Forste sololanding indtræffer næ-
sten altid på en flyvning mellem nr. 25 og nr.
30.

T7. ELEVEN udfører ofte 2-3 gode landin-
ger straks. Derefter - af mig uvist af hvilken
grund - falder standarden, og modellen kom-
mer ofte ynkeligt hoppende både før og efter
sætningen. INSTRUKTØREN skal derfor
støtte ELEVEN med råd og dåd - men først
og fremmest med sin nære tilstedeværelse.
Forst når ELEVEN har rundet ca. flyvning nr.

-i0. er hans teknik ved at være OK. og han kan

begl'nde at udr,ikle sin egen stil.
T8. Afslut skolin-sen med at ELEVEN af-

lægger RC-unionens A-certifikatprlave som

bevis for, at han nu er en færdiguddannet
pilot klar til selv at prpve kræfter med spor-
ten.

Som hjælp til at holde styr på antallet af
flyvninger og som en fornøjelig erindring se-

nere er det en god id6 at lade eleven føre en

LOGBOG, ligesom "rigtige" piloter gør, og

vedsat vises et eksempel på en sådan logbog.

God fornøjelse og god flyvning.

Flyv.nr. Instruktør

HD

912-88

9i 2-E8

9/2-88

10/2-88

10/2-88

l0/2-88

10/2-88

11i 2-88

I

)

J

J

+

Modeltestet. Ror just. - OK

E,. holder kurs mod vinden.
Zig-zag, men skal øve videre.

Pæn sikkerhed T2.
Prøv T3 næste gang.

90 graders drej.
Taber næse, kaster modellen

Har mere føling med ror.
T2 = OK-OKT3 mere træning

Øver kredse, rimeligt.

God sikkerhed i kredse. Klar til T4

Øver 8-tal. Højre kurve - uha,
venstre - OK. men videre

HD

I]D

HD

HD

6

7

8

HD

HD

HD

Eksempel på LOGBOG

Øvelser m. bemærkninger



Meninger og betragtninger om en begtndermodel f.el<s.PRIW
Af Arild Larsen

Det har altid irriteret mig grænseløst, at man
til en begyndermodel som regel aldrig havde
en byggevejledning på dansk eller bare et af
de andre nordiske sprog.

Jeg er godt klar over, at dette koster ekstra,
men hvis vi vil have fat på begyndere og få
dem til at fortsætte. er det pinedød nødven-
digt, at der findes en oversættelse på dansk.
Det er jo ikke alle, der har lige let ved at finde
en klub i nærheden, som kan hjælpe dem. Det
er jo ham/hende fra 12 år og opefter, vi skal
hjælpe.

Derfor må der efter min opfattelse findes
fBlgende i et begyndersæt:
l) byggevejledningen skal være på dansk (el-

ler til nØd et af de andre 2 nordiske sprog).
2) Der skal være oplysning om, hvor man kan

læse mere om modelflyvning, navne på

bogtitler - modelflyveblade, og hvor de
kan købes.

3) En klub-adresseliste.
4) Evt. hvor man kan købe brzendstof lovligt

og måske en ca. pris.

Da jeg i slutningen af 1987 fik en forespørgsel
om at skrive en byggetest på et berynderfly,
tænkte jeg: det er lige noget for mig.

Men jeg måtte bittert erkende, at man ikke
både kan blæse og have mel i munden, som et
gammelt ordsprog siger.

Lillejuleaften modtog jeg vederlagsfrit fra
Jørn Pedersen, Hobbykælderen i Viborg, en
begynder-motormodel af Primaen.

Primaen kommer fra firmaet Svenson i Bel-
gien.

Iflg. Jørn Pedersen, Hobbykælderen i Vi-
borg, var det firmaet Multipler. der sol_ete

Svensons byggesæt.

Pludselig fandtes de ikke mere i Multi-
plexes katalog, "hvorfor ved jeg ikke", siger
Jørn, men fortsætter: "Dette fandt jeg var en
skam, og jeg undersøgte rigtigheden i, at fir-
maet ikke eksisterede mere. Jeg var heldig at
finde firmaet igen. Derefter fik jeg lavet en
aftale<. Jørn fortsætter, idet han tilføjer til
mine indvendinger mod den manglende byg-
gevejledning på dansk:

- Hvorfor laver RC-unionen ikke en folder,
hvori man beskriver størrelse, modeltyper og
evt. profiler, som vil være velegnet til en be-
gyndermodel.

Denne bemærkning kan jeg udmærket til-
slutte mig.

Nå, tilbage til Primaen, som var emnet for
byggetesten.

Tidspunktet lillejuleaften var nok ikke det
helt rigtige at gå i gang, men selve æsken så da
pæn og meSet tiltalcnde ud. men det varede
alliger,el me_sel lans tid. inden jet uik i ,eang
med opgaven.

Som jeg var inde på i starten af min artikel,
var jeg spændt på at se byggevejledningen.
Denne gang var heller ikke tilfældet, hvor
undtagelsen bekrzefter reglen. Byggevejled-
ningen var på belgisk, hollandsk, tysk, fransk
og engelsk, men ingen af de nordiske sprog.

Derefter gik jeg i gang med at oversætte
byggevejledningen til dansk, og jeg tænkte, at
hvis jeg ikke kunne finde ud af det på engelsk,

så kunne jeg måske på tysk; men der var
noget, jeg ikke havde taget højde for. Det er
ikke altid det samme, der står på de forskelli-
ge sprog, så den gik ikke, jeg måtte koncentre-
re mig om 6t sprog og måske skæve til det
tyske, hvis jeg ikke helt forstod meningen.

Dette arbejde tog seh{ølgelig tre gange så

lang tid som beregnet.
Endelig kunne jeg begynde at kikke på

selve byggesættet.

Byggesættets indhold og
specifikation
Byggesættet indeholder al nødvendigt træ,
plastdele såsom vingeholdere, hjul, tank, ror-
horn, haengsler og et færdigbukket understel i
to dele. Dertil kommer den famøse byggevej-
ledning og en byggetegning.

Modellen kan bygges med krængeror eller
uden.

Tekniske data:
Spændvidde: 1,39 m
Vingearealet: 30,6 dm2

Vingebelastning: 40 g pr. dm2

Vægt: uden RC-grej 1100 g.

Motorstørrelse: Jeg besluttede mig i før-
ste omgang for en OS 35,

men det er nok anbefalel-
sesværdigt med en noget
mindre.

Pimaens venstre vinge.

Bemærk anvendelsen af blyklodser i stedet for knappe-

nåle.
(Foto: Aild Larsen).

Pimaen.
Ej er og fotograf: Annika Brandenbng,
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Træet
Træet i byggesættet var i det store og hele
tilfredsstillende, dog burde enkelte af balsali-
sterne være udskiftet.

Derimod var selve udstandsningen i kryds-
fineren til kropsspanterne meset rince.

Det var nødvendigt at save spanterne ud.
Kun spanterne til kroppen oq rintcrnc vlr

nummereret.
En smart detalje er den måde. som rrckant-

listerne var besllttet på. Listerne er falset
ned i balsapladen. således at du bare skal
skære listerne fra hinanden.

Arbejdstegningen
Arbejdstegningen forekom meset intbrmativ
med mange gode detaljer. Eksempelr,is er der
tegnet både en hojre- oe en vensrre vinge.
således at man ikke konstruerer to hojre eller
2 venstre vinger.

Men jeg har erfaret, at enkelte begl'ndere
har beklædt hele vingen med balsa i stedet for
kun den forreste halve del afvingen.

Dette kunne tyde på, at tegningen ikke er
forklarende nok.

En anden god detalje er, at der på byggeteg-
ningen henvises til de enkelte dele med en fin
tynd stre_s.

På provebyggesættets tegning var stregerne
ikke lige tydelige.

Vingekonstruktionen
Fremgangsmåden. som den sk:l frrl,se: iilS.
byggevejledninsen. r'irker lidt kunsrig.

Jeg ville f.eks. ikke starle med ar piacere
beklædningen forst. som vejlednineen tbre-
skriver, men i stedet begynde med hovedbjæl-
kerne og derefter montere ribberne.

Vingetippernes konstruktion er ret vanske-
lig at lave for en begynder.

Man kunne undgå denne konstruktion ved
at skære tipperne lige over helt ude og derved
undgå den skrå vinkel på undersiden.

Husk webbing i vingerne (forstærkning
mellem hovedbjzelkerne).

Kroppens konstruktion
Krop og tværlisterne er aftegnet på balsa-
kropssiderne. Husk at vende de aftrykte sider
indad.

Overgangen, hvor krydsfinerforstærknin-
gen slutter på balsakropssiderne, virker for
bratte. Dette vil givetvis give kroppen en svag-

hed ved denne overgang.
Understellet burde være i 6t stykke, da det

ved en hård landing sandsynligvis vil bøje sig.

Flyvningen
Flyet har endnu ikke været i luften.

Konklusionen

Alt i alt må man sige, at det er et udmærket
begrndersæt, men med bl.a. disse mangler og
svagheder, som jeg har påpeget.

Forøvrigt mener jeg, at byggevejledningen
burde være oversat til dansk.

Tegn abonnement på
Modelflyve lr{yt og "fo bladet
til tiden i 1988 og 1989
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten hveran-
den måned fra nu af og i resten af 1988 samt hele 1989 - tegn abonnement!
Abonnementsprisen fra nummer 6/88 - 7 numre - er kr. 170,-.

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 gamle nLtmre ....
Det tynder 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!

Pas på dine blade
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12

numre af Modelflyve Nyt - altså to årgange.
Bladene holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke

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 r1'ggen er der trykt >Modelflyve Nyt<. De leveres i fem
flotte larver - husk at kr1'dse af pa bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. -i5.- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under
kr. 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 du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller pd et postkort!

r
Hermed bestiller jeg:

I Abonnement fra nr. 6/88
og hele årgang 1989 (ialt 7 blade).
pris kr. 170,-

I Årgang 1987,6 blade, pris 125.- kr.

tr Årgang 1986, 6 blade, pris l?5.- kr.

n Årgang 1985, 6 blade, pris 125.- ji:.

tr Tilbud: Årgang E5, 86 og E7 komplet
for kun kr. 250,- kun fa tilbage;1

tr 

- 

stk. samlebind å kr. -<-i.-

i farverne:
n blå - rød - gul grøn - sølv

! Beløbet vedlagt i check

Navn:

Folgende enkeltnumre (seet kryds):
\r. I \r. I \r. 3 \r. .1 Nr. 5

1 985:

1986:

196,:
1988:

Enkeltnumre koster kr. 29,50 pr. stk. uanset
hvilken årgang det drejer sig om.
Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspe-
ditionsgebyr på kr. 10,- til dækning af por-
toudgifter. Ved køb for over kr. 100,- er der
ikke noget ekspeditionsgebyr.
Uden for Danmark tillægges altid etbeløb til
dækning af forsendelsen.

Nr.6

I
tr
tl

Adresse:

Postnr./b):



Laeser - til læser tips

Epoxy vægt

Grundet problemer ang. korrekt blanding af
epory, begyndte jeg primo 84 at lodde en

elektronvægt sammen. Men dersom dette
projekt først forventes færdig år ti9. og jeg
skulle bruge epoxy inden da. opfandt jeg lige-
vægts-princippet og nedkom med denne pre-
elektronvægt.

Det vigtigste ved eporyblanding er nemlig,
at man sammenligner vægt og ikke, som man-
ge gør, volume.

Materialerne til vægten kan højst sandsyn-

ligt være dem, der flyder på hobby-gulvet, dog
er det bedst, at vægtarmen holdes i et let
materiale. For at få snapseglassene til at hzen-

ge, bores der eI Ø2 hul nær kanten. (Ved at

bore et hul midt i siden, er bægeret godt til en

fest, hvor man har bil med!)

For at blande 11 gram 20:80 epory til en 6,5

x 3,5 propel følges denne metode:
A) Sæt et ekstra bæger i hver side, og skab

ligevægt.
B) Læg en M4 x 22 mm jernskrue i ven-

stre side. (Ja, den kan også lægges i højre
side!)

C) Fyld hærder i højre skål fra en 20 ml
sprøjte, til der er ligevægt.

D) Læg fire skruer ekstra i venstre skål'
(Samme størrelse, ikke også!)

E) Fyld binder i højre side, til der er lige-
vægt.

F) Rør rundt med en pind i ca. 2 minutter.
Man har nu en meget præcis blandet epory.

Vægten kan registrere en uligevægt så lille
som 0,1 gram.

PS: Træk ikke vejret, før epoxyen er tør.
StigMgller

2 mm Dianotråd

pl ast ikbæger

Microballoons
(Mikrobatloner) er et pulveragtigt stof, der
sammen med epory bruges til ffldninger,
strømlinieover_gange m.m., men det kan også

bruges som plastisk træ. altså til at fflde i
revner og sprækker. Det lader sig nemt slibe i
facon efter hærdnin_qen.

Man blander f.eks. noget 5-min.'s epoxy og

fulder mikroballoner i og rører rundt, indtil
konsistensen er som tandpasta.

I stedet for epoxy kan man meget nemt
bruge celluloselim, som fortyndes en anelse
med acetone. Konsistensen skal stadig være,
som når man bruger epory. Efter ca. en halv
time kan man slibe i massen.

Man skal være opmærksom på, at når man

anvender celluloselim som bindemiddel, så

svinder massen en anelse under tørringen.
lv{an kan også komme mikroballoner i dope

eller zaponlak. hvon'ed man får en fremra-
gende pore[.lder til _grundering før beklæd-
ning.

Nyt liv til motoren

Er du i besiddelse af en motor, der ikke har
været startet i lang tid, og som nu ikke vil køre
med mere end halv kraft, så kan du hos farve-
handleren købe noget lak- og malingsfiemer,

der fås for ca. 25,- kr.

Man skiller motoren ad og smgrer den ind i

det og lader det stå i ca. 15 minutter, hvorefter
man skyller alle delene godt og grundigt i
vand og torrer dem godt af. Derefter samler

man motoren igen og sprøjter brændstof ind i
den. så den ikke ruster.

Det bør bemærkes, at malings-fjerneren er
meget giftig, hvorfor operationen bør finde
sted under godt ventilerede forhold.

Jeg har selv prgvet det på en OS MAX 40

FSR, der havde ligget i et år uden af have

været startet. Da jeg derefter prøvede at star-

te den, blev den ved fulde omdrejninger målt
til 6.000 rpm med 20Vo brændstof. Efter rens-

ningen var omdrejningstallet atter oppe på

det samme, som før motoren blev lagt hen:

13.500 rpm med samme brændstofblanding.
Også andre i min klub har fået motorerne

til at køre bedre efter denne behandling.
Lars Jensen, Holstebro

Faaborg-tips

Ved byggemarkeder og støvsugerforhandlere
kan købes specielle metalklips til ophængning

af støvsugerrør i kosteskabe. Samme klips
passer nøjagtigt til en Faaborg dæmper og er

set anvendt med held på flere modeller.

-1
BREV
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Ny efterdæmpe r fra Kj ellerup
Lyddæmpning er i rivende udviklinc. I Kjciie rup R.C. Klub har Peter Mogensen lavet et prisbilligt alternativ til efterdæmperen
Faaborg-Special delvist af genbrussmaie:iaicr. og han tortæller her om sit produkt, der allerede anvendes af flere
klubkammerater.

Til fremstilling af efterdæmperer .rnrcnde:
jeg f6lgende værktøj:
elboremaskine
kegleslibesten eller l5 mm ror
2,5 mm bor

og som materialer kan bruges:
1120 ml helt tom spraldåse
1 srykke 15 mm aluminiumsror. -1 cm længere

end dåsen
1 korkprop
I popnitte eller ealopskrue

Arbejdet starter med. at du fjerner trykventi-
len på spraydåsen, så der nu er et stort hul i
dåsens forende på ca. 25 mm. I dåsens bag-
ende helt ude ved siden laver du et 15 mm hul
enten med det store bor eller med et mindre
og kegleslibestenen monteret i boremaskinen.

Skær så et stykke aluminiumsrør af. så det
er ca. 4 cm længere end dåsen. Den længde,
der skal være inde i dåsen mærkes op, og 2/3

fra dåsens forende klemmes røret fladt, og
med et 2.5 mm bor laver du 20 huller før og 20

huller efter sammenklemningen.
Din korkprop. som kan være en fiskeprop,

hvori der ailerede er et hul. tilpasses. så den

lige kan klemmes ind i det lorrcstc hui (hel:t
kegleformet) oq tbr-svnes meci et 1-< rnm nul.
hvorefter proppen sættes pJ den i.inqe eri:'

a

\

Efterdæmperen set som gennemskåret

1. tom spraydåse

2. kileformet korkprop med 15 mm hul

3. 15 mm aluminiumsrør med 20 huller før og efter sammenklemningen

4. sammenklemning

5. popnitte eller galopskrue

af aluminiumsrøret. Proplrør trykkes på plads
i spraydåsen forfra, mens røret ved udgangs-

hullet fikseres med enten en popnitte eller en
galopskrue.

Såvel popnitte/galopskruc oq rørudganqe
forsegies med silicone . os nlrr den er hærdct.
cr L.lr.rdLrmpe rcr klar tii monterins. Jes
irLrn:a:;r s:h ninu :i:c;L.in:;l: Cir;til l-":r

,r iie:r:;::; f ! :-=:-rc: r.. ;. l:;: :iiico:.:c. P.:

den måde bliver vægtforØgelsen kun ca. 60

gram, og på samtlige mine motorer - FP 35,

Thunder Tiger 45 og Webra Blackhead 40 - er
dæmpningen skønsmæssigt 3-4 dB med en
behagelig toneændring og intet målcligt kraft-
tab.

Efterdæmperen svnes at virke lige sii godt
:om Faabrog-Special. men givcr ikke som
iennc cn -ger in:t i form af flere omdre jninger.

Redaktionen nindcr ant d.'g.rrir.'//r .i'orhui tnr:tl i: l,rt:kiLr. .Irr.rJ;,i. {,a ti/:r.-.i.a.
dåse4per til.[rentstillingen.for eksentpel puntpediser.fru frisorsalorttr.

tt:.iil iiti!;ar il:lif.
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LuftIøse brændstoftanke fra O.S.
Da den hyppigste årsag til motorvanskelighe-
der i alle motorer og specielt ifirtaktsmotorer
er enten snavs i tanken eller dårlig fødning,
har O.S. fabrikken i juli 1987 lanceret en speci-
el tank kaldet "Den luftløse brændstoftank",
og vi har modtaget et eksemplar til afprøvning
fra Silver Star Models i Hobro.

I sit ydre adskillcr tanken sig ikke væsent-
ligt fra andre japanske Llalitetstanke, men
inden i tanken ligger en solid siliconeballon,
og ideen med konstruktionen er. at ballonen
klapper sammen. efterhånden -som tanken
tømmes, således at motoren hele tiden suger
fra et brændstofforråd uden skum og luft.

Med i tanksættet følger foruclen sclr e lder-
tanken med monteret siliconeballon 1 stk.
spændebånd, 2 stykker siliconeslanee. i klunk
med 3 sugehuller, 3 aluminiumsror og 1 ,lum-
miprop med 4 forborede, men ikke gennem-

borede huller.
Ved anvendelse på motorer med alminde-

lig drossel skal minimum monteres 2 ror i
proppen til henholdsvis sug/påfyldning og
overløb, og når tanken er fyldt, skal overløbs-
røret proppes af, så falsk luft ikke ad den vej
kan suges ind i ballonen. Ønskes et separat

rØr til påfyldning, skal også dette rør proppes
af, inden motoren startes. Det sidste forbore-
de hul i proppen skal kun bruges, hvis motor-
en kører med brændstofpumpe og recirkule-
ring af overskudsbrændstof.

Foruden hullerne i proppen er tanken fra
fabrikken monteret med et ånderor i ydertan-
ken, så den nødvendige luft kan strømme ind
og fylde rummet mellem ballon og ydertank,
efterhånden som brændstoffet suges bort.
Ønskes der tryk på tanken, monteres trykslan-
gen på ånderøret, og på den måde holdes

selve braendstoffet fortsat luftløst, ligesom
eventuelle sod- og kokspartikler bliver uden
for ballonen.

Vi har afprøvet tanken i redaktionens Kon-
gekobra med den store 20 ccm OPS firtakts-
motor. som er meget følsom for dårlig tankar-
L'ejde. og "Dcn luftløse Brændstoftank" har
:ii lulde indfriet forventningerne og fungeret
perlekt under allc lbrhold.

,'Den luftlose Brændstoftank" lagerfores af
Silver Star \lodels i -100 og -500 ccm og kan på
bestilling -skaitis os,sii i mindre storrelser helt
ned til 1S[) ccm. oq selr om tanken umiddei-
bart sr,nes dvr. ril prisen i det lange lob blire

opvejet af mindre motorslitage, når risikoen
for dårlig smoring som følge af delvis tilstop-
pede karburatorer eller luftbobler i fødeslan-
sen minimeres. Et forhold, der er værd at

tænke på for alle ejere af moderne hårdtyden-
de firtaktere, både store og små.
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Undg å lngangsmo deller - mål indstillingsvinkler
Af Kim Frandsen, Haderslev R/C Modelflyveklub

I en artikel om biplaner i Modelflyve Nyt nr. 2/88 skriver John Møller mange vise ord
om indstillingsvinkler - det vil jeg ikke påtage mig at gøre bedre, men i artiklen var
der ikke angivet, hvordan man måler de omtalte vinkler, når man står i hobbyrummet
i høvlspåner til op over begge ører; det viljeg nu råde bod på.

Når man skal finde frem til en models indstil-
lingsvinkler, er det n6dvendigt at kende refe-
rencelinien gennem kroppen og profilkorden
(se MFN 2/88 side 16 midt), disse finder man

ved at kigge på byggetegningen. Man kan ikke
uden videre måle vinklerne, da det kræver et
omfattende udstyr - men man kan ved hjælp
af opstillingen på foto I og skitse 1 finde nogle

måI, som vi kan re_qne på og så finde frem til
vinklerne.

Modellen er opstillet således, at reference-
linien gennem kroppen er parallel med det
plane bord, modellen står på.

SkL lse I

Her er modellen klodset op, så referencelinien er parallel med bordet.

Her er haleplanet parallelt med referencelinien, derfor waterpas'et.

På foto 1 ses det, at referencelinien i min
model er parallel med haleplanets overside.
derfor kan opstillingen laves med et waterpas.
Nu skal man så mærke op på forkanten og
bagkanten, hvor profilkorden skærer; disse

mzerker bruges, når man måler den lodrette
afstand fra forkant til bordet og fra ba_tkant til
bordet (se foto 2 og 3). Når de to mål tr:rkkes
fra hinanden, får man forskellen, som er den
størrelse, der på skitserne hedder a. Ddt der

på skitse 1,2 og 4 hedder c, er længden af
profilkorden på målestedet (vingens bredde).

HUSK at have de to mål i samme enhed -
jeg bruger altid millimeter. Indstillingsvinklen
kalder man a (det græske bogstav alfa).

Her måles højden fra bagkant til bord - bemærk vinklen på bordet.
Fotograf: Vagn Sgrensen.

ol-l
__L__

tufe.encelinie

Bord

Her måles hqjden fra forkant til bord - bemærk vinklen på border
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Nu følger to metoder at regne på, den før-
ste er den matematisk korrekte og kræver, at
man har (adgang til) en lommeregner, der kan
regne med den trigonometriske funktion slnas
(SIN). Hvis det sidste er volapyk for dig, så
fortvivl ikke, for den anden regnemetode er
praktisk taget lige så god og kan bruges uden
overhovedet at anvende en lommeregner.

I matematikken har man bevist, at man ved
at anvende s'lus kan beregne størrelsen af en
vinkel i en retvinklet trekant, når man kender
størrelsen af de to sider (a o_e c) o,e regner i
grader (DEGrees). Jeg har på skitse 2 lar.et
skitse 1 om ti1 en retvinkler rrekani.
Det gælder at:

SINa:f,ogarcSl\if=a

Dette bruges til at linde a på ialg:;lc: =åce:

EtlLIf .".Jt-
og man får opgivet a's størrelse i grader-

Nu hænder det jo, at man kender indsril-
lingsvinklen fra tegningen o_s så onsker ai
kende størrelsen af den omtalte forskei (det
vil sige a), den finder man således:

tilNEEE
og man får opgivet a i samme enhed. som c er
indtastet i.

Som et lille sidespring skal det nævnes. ar
man kan bestemme størrelsen af en vinges V-
form eller regne ud, hvor mange millimeter en
vingetip skal klodses op for at få en given V-
form, ved hjælp af de to ovenfor anfgre ,pro-
grammer<< - se skitse 3.

Jeg lovede en alternativ metode, som kan
bruges uden lommeregner - den følger her:

Ideen er at lave en cirkel med profilkorden
som radius, det ses på skitse 4. Cirklens om-
kreds findes af:

Taleksempler
Sinus-metoden

Eksempel 1)

Vi har en profilkorde på 200 mm, det vil sige
at c : 200 mm. Forskellen i højde er 6 mm =
a,

\;i bruger det fØrste >program<:

6 :200 : 0,03 * inv SIN * L7l9l3.

Eksempel 2)
Vi har en profilkorde på 200 mm: c. Vinklen a
kender vi størrelsen af, den er 3'.
Vi bruger det andet >program<:

SIN 3' * 0,0523359 * x 200 : 10,467 mm

omkreds:2xrxc

Cirklens omkreds divideres med 360 og re-
sultatet svarer til længden af cirkelperiferien
over 1'. Ved de små vinkler. r'i her arbejder
med. kan cirkelperiferien berragtes som reili-
niet os vinklen neilem ien og reterencelinien
t'c:r:gie> >o:n \ æ:;;ldi '-I.

O;:skes rirLlen a anvendes denne formel:
a r -16O oer arrunoes til a = 5-t .3 x !lxcx; c

hvor a og c SKAL >indtastes< i samme enhed.
Ønskes højden a anvendes denne formel:

^ = 2 x c \.a x ndet 
afrundes til 0,01?5 x c x a- 360

og man får opgivet a i samme enhed, som c er

"indtastet< i. Man kan også med denne meto-
de beregne størrelsen af en vinges V-form,
her bruges skitse 5 som hjælp.

Ovenstående er tilsendt Modelflyve Nyt i
håbet om at andre kan få glæde af det. Jeg kan
dog ikke påtage mig ansvaret for ødelagte
modeller og bristede illusioner, men hvis du
følger vejledningen ngje og hele tiden kon-
trollerer dine mål og udregninger, skulle du få
et brugbart resultat.

ø =?t

2oo lori ̂ ^

Flere taleksempler på næste side ...
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Fortsat fra forrige side ...

Cirkel-metoden
Eksempel 3)
Vi har de samme mål som i eks. 1, det vil sige

at
c:200mmoga:6mm.
Vi bruger den første formel:

^_6x360* 2x200x

57,3 x 1,7190

Eksempel 4.

Vi har de samme mål som i eks. 2, det vil sige at

c=200mmoga=3'
Vi bruger den anden formel:

22

"- 
2x2QQI 7 x 3 : rc.476mm eller

J6U
0,0175x200x3:10,5 mm.

Det ses at unøjagtigheden i beregningen er ca. -
I

i66 --,hvilket jeg mener er uden betydning.

Og hvad så, spørger den intelligente model-

flyver? Jo, svaret den gamle professor, defini-
tionen på MILS (eller ts) - systemet er, at 1 ts

er den vinkel, hvorunder man ser lm på 1000

m afstand, eller 1 mm på 1000 mm afstand,

eller 0,1 mm på 100 mm afstand.

Nå, og hvad så, siger ham, der endnu ikke

er stået af. Jo, ovenfor skrev jeg, at 1 grad er

17,7 ts, d.v.s. at f.eks. 3 grader er 3x77,7 :
53,1 ts. På min tegning tegner jeg en linie
gennem profilets bagkant parallelt med refe-

rencelinien og lidt længere end til profilets
forkant. Fra bagkanten måler jeg 100 mm frem

mod forkanten ad denne linie. Vinkelret her-

fra måler jeg afstanden op til plankorden. Lad

os for nemheds skyld antage, at målet er lidt
over 5 mm. PRESTO! Indstillingsvinklen er 3
grader! (5 mm over 100 mm : 50 mm over
1000 mm = 50 ts). Jeg kan nu bare måle ved

profilets forkant, hvor stor forskel der skal

være, når modellen er klodset op, så passer

pengene uden brug af lommeregner eller
formler.

Skala realisme
Det er otte meget svært at kommentere en

oversat teknisk artikel, når man ikke har origi-
nalteksten ved siden af. Selv den dygtigste

tanslatør kan risikere at fordreje meningen

uden at opdage det. Men i dette tilfælde hu-

sker jeg godt den originale artikel - og også

dengang tånkte jeg: SORT SNAK!

: l,7l8l8o eller
22
'7 6_

200

Det ses at unøjagtigheden er uden betydning.

(bygger du med en nøjagtighed på + -!, 
996 sua:l

Indstillingsvinkler
Som det kan lzeses af Kim Frandsens artikel, findes der flere måder at måle

indstillingsvinkler på. Men er man lidt bange for alle de matematiske formler, så prøv
nedenvævnte metode, som er beskr'evet af John Møller, der skrev om biplaner i MFN
nr. 2/88.

Det allememmeste er selvfglgelig at anskaffe et Som det vil være de fleste bekendt, deler

ROBART ,IncidencemeteTu, l1'or man direkte man en cirkel i 360 grader. De. dcr har be-

kan aflæse alle vinkleme, når modellen er klod- skæftiget sig med orientering-siob. husker må-

setop,mendetkoster,mpjpeng'". ske en anden inddeling (som også anvendes

Den metode, jeg selv anvender, og som jeg bl.a. icomputere til visse radarsystemer), hvor

ikke har brug for matematiske formler til, cirklen er delt i 6400 dele, normalt kaldet

følger hermed (efter først at give lidt bag- MILS, på dansk tusindedele (ts). Deler man

grundsviden): nu 6400 med 360, bliver 1 grad : l7 ,7777 ts'

Av mit tyngdepunkt!
Af Kim Frandsen

Blandt forudsætningerne for perfekt
flyvning er en perfekt placering af flyets/
modellens tyngdepunkt.
At det kan være svært at eksperimentere
sig frem til den rette placering, ved de

fleste modelflybyggere. Men med de

formler, som Kim Frandsen fra Haders-
lev R/C Modelflyveklub her giver videre
til læserne, kan man med en smule mate-
matisk snilde og evt. en lommeregner
rimelig nemt regne sigfremtil de nødven-
dige rettelser.

Når man har bygget eller renoveret en model
og har bygget radio, motor, tank og alt andet i
og så kontrollerer tyngdepunktets placering,
hænder det, at man kan konstatere, at det er
placeret forkert. Dette problem kan løses på

tre måder:
1. omgruppering af komponenterne (ek-

sempelvis akkumulator)
2. ilægning af ballast (bly)
3. både omgruppering og ilægning af bal-

last.

For at finde ud af, hvordan et tyngdepunkts-
problem kan l6ses, er det almindeligt, at man
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samler modellen og lægger 117 skruetrække-
re, elstarter og blybatteri ovenpå. Jeg mener,
at den slags hører hjemme i startkassen og

ikke oven på modellen, så derfor følger en

vejledning i, hvordan man kan regne sigfrem
til de nødvendige rettelser.

ad 1. Når man vil flytte en komponent, er
det det sammen som at fjerne den og lægge

AIR

Afstandsmåling t il tyngdepunktet.



den i et andet sted. Derfor tager vi denne
beregning i to etaper.

F4rcte etape er at finde modellens tyngde-
punkt uden komponenten. Nu skal vi bestem-
me et FAST IvtÅLgpUNKT, som skal forbli-
ve det samme gennem ALLE beregninger.
eksempelvis kroppens forreste punkt. Det vig-
tigste er, at alle øvrige målepunkrer Iiglser pi
samme side af det faste målepunkt.

På SKITSE l er målepunktet kroppens ftrr-
reste punkt, afstandene er L, til der oprindeli-
ge tyngdepunkt, lz til stedet. hvor komponen-
ten er fjernet fra, og La til qngdepunktei. når
komponenten er fjernet - det er denne af-
stand, som vi nu søger. Indsætres L,. L-. m,-,

(flyets vægt med komponenren. men uden
brændstof) og ok,."-..., (komponentens
vægt) i nedenstående formel fåes L.:

L4: (L1 x mr.) - (L. x m,..-*---.)

mlly - mkorpon.n,

Tælleren er opstillet efter efter vægtarms-
princippet, hvor vægt x vej giver påvirkningen
af tyngdepunktet. Nævneren er modellens
vægt uden komponenten.

Anden etape er at finde modellens tyngde-

punkt, når komponenten lægges i et nyt sted.
På SKITSE 2 er målepunktet stadig krop-

pens forreste punkt. Afstanden fra kompo-
nent til målepunkt er nu en anden end f6r, nu
er den Lr. Det, som vi nu søger, er afstanden
til det nye tyngdepunkt, den er Lr. Modellen
vejer nu det samme, som før komponenten
blev fjernet; det vil sige. at nævneren bliver
mur. Tælleren er igen opsrillet efrer r,ægr-

armsprincippet, så formlen bliver:

L,
Ia x (mnr- muor*n"n,) * (L.x m*o.*n"n,)

00,

Nu har vi fundet tyngdepunktet efter omgrup-
peringen.

ad 2+3. Hvis komponenten ikke er til-
stræi<kelig tung til at flytte tyngdepunktet til
det rigtige sted, eller den ikke kan flyttes langt
nok frem/tilbage, kan man lave de samme
beregninger på andre komponenter, der kan
flyttes. Hvis ddt heller ikke er tilstrækkeli_st.
må man læg-ee ballast i - en llrsnins. som

mange modelbvggere nodnr.r;rser nrr milter
ty til. Det er også mulisi .r: riE:r: ..r;. :l\L\:
meget ballast der skal læe,ees i i: b:s:e:n: si;;
for at flytte tyngdepunkrer ri! cs: risrise si:c.
Her bruges SKITSE 2 i_sen: L. :r :rs:aaCen til
det oprindelige tyngdepunkr: L. :r:fstanden
til stedet, hvor ballasten antrrinses: L. er at'-

standen til stedet, hvor tlnedepunkiel trnskes.

mny er vægten af modellen raden balia-rr. om
mbuuu.r er vægten af den nødvendige bailast. og
det er den vi søger:

frb"llu., = (Lr- L.) x m--.

Lt-L,

Ovenstående er tilsendt Modelflyle \y i
håbet om, at andre kan få glæde af metoden.
Jeg kan dog ikke påtage mig ansvaret for
Ødelagte modeller og bristede illusioner. men
det skulle heller ikke være nødvendigt. hvis
man hele tiden sørger for at holde styr på.
hvad der er hvad.

Skitse 1

Skitse 2

ii'4t,l
t å:r I

I tr i
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I

o+-
I

I

o
I

I
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l1

Afstandsmåling til komponent - detalje af fotoet ovenover
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Junio r- Verden sme st erskab e rne fo r frit$vende
modeller stor succes
God dansk indsats ved VM for juniorer i Leszno, Polen den 8.-15. august.

For første gang nogensinde er der i år blevet
afholdt VM for juniorer. Det er hidtil højst
blevet til nordiske mesterskaber, hvilket do_e i
høj grad har stået i skyggen af de "rigtige"
mesterkaber for seniorer, der er blevet af-
holdt samtidigt. Ved disse mesterskaber var
det imidlertidigt juniorerne, der var i cen-
trum, eftersom det udelukkende var juniorer,
der skulle flyve. Netop fordi det var første
gang, man skulle afholde dette arrangement,
gjorde arrangørerne, hvad de kunne for at
gøre det til det perfekte VM, hvilket også

næsten lykkedes dem.

Da hele den danske trup, der bestod af
Henning Nyhegn som holdleder, Jes Nyhegn
og undertegnede som deltagere i ,A,2 og Lilian
Nyhegn som ledsager, ankom til vort logi l0
km fra Leszno, fik vi dog i første omgang et
lidt blandet indtryk af arrangementet. Vi var
nemlig blevet tildelt et firepersoners i stedet
for to topersoners værelser, som vi havde
betalt for. Det var så også, hvad det var. Vi
blev derimod ikke særligt positive, da de da-
gen efter kom og opkrævede 30 $ pr. person
for en enkelt overnatning i de samme senge,

som vi alligevel skulle sove i den næste uge.
Bortset fra dette var der dog ikke noget at
indvende mod vores indkvartering.

Den største mangel ved stævnet lå desvær-
re i, at pladsen var alt for lille, kun en lille klat
på omkring I x 1 km. Denne klat var så til
gengæld perfekt at cirkle på, da det så at sige

var en regulær græsplæne. I det daglige var
flyvepladsen også en flyveplads, derfor det
veltrimmede græs. På trods af dette lille areal
opstod der dog først problemer på wakefield-
dagen. Til irritation var der to små omkring-
tiggende majsmarker, hvor modellerne kunne
gemme sig i. De var dog så små, at der os

bekendt ikke var nogen modeller, der forblev
væk i dem.

Optimisme på trimdagene ...
Eftersom vi ikke kendte noget til vores kon-
kurrenter, var vi meget spændte på at se, hvor
meget de kunne, og hvor dygtige de var. Nogle
af de vesteuropæiske deltagere kendte vi
godt, men vores spænding gialdt også mest

deltagerne fra de østeuropæiske lande. I Rie-
sa i Østtyskland sidste år havde et par unge

østtyskere imponeret de danske deltagere
med deres kunnen, så vi forberedte os til
konkurrencen med stor respekt for de andre
deltagere.

Efterhånden som vi havde iagttaget de an-
dres flyvning, blev det os klart, at vi overhove-
det ikke havde noget at skjule os for. Vores
katapultudløsninger var fuldt på højde med
alle andres, ja de var tilmed i den bedste

30

Der deltog i år to piger i W'et, og på billedet ses den ene

af dem, Melinda Anderson fra USA, der blev nr. 5 i
F1C.

fjerdedel. Hvad angår vores termiksøgning, så

kunne vi heller ikke klage på det punkt, da vi
på trimdagene fløj det ene max efter det an-
det. Vi havde ialt tre dage til at trimme i. Den
egentlige trimning var allerede overstået den
første dag, så de efterfølgende to dage blev
udelukkende brugt til almindeli-s træning.

På dette punkt stod vi absolut ikke tilbage
for nogen på pladsen. Der blev fløjet hele
tiden, kun afbrudt af små pauser, når man
skulle have noget at spise eller drikke. Tem-
poet blev faktisk til sidst så højt, at holdlede-
ren beordrede os til at holde en pause! Grun-
den til det høje tempo var, at vi ved hjemhent-

ning af modeller brugte Hennings terræn-
gående motorcykel, hvorved vi kunne opnå
ca. dobbelt så mange starter som nogen an-
dre. At vi så tilmed var dem, der opholdt sig i
længst tid hver dag på flyvepladsen, kunne jo
ikke skade ... Grundlaget for succes var i hvert
fald lagt.

Storslået åbningsceremoni
Åbningsce.emonien var en oplevelse i sig
selv, også på trods af, at de fleste deltagere
nok hellere ville have trimfløjet i de to timer,
den varede. Det danske hold havde indtryk-
ket af, at hele det polske luftvåben og alt
andet fllvende isenkram, der kunne opdrives i
Polen. var til stede i et imponerende. men til
tider vanvitti_qt shorv. som blev vist for os om
tirsdagen. Det var en blanding af varmtlufts-
balloner, et par vanvittige kunstflyvere, ad-
skillige svævefly, som blev fløjet på en sådan
måde, at piloterne må have haft en fortid som
jagerpiloter, faldskærmsfolk, dragefly, forma-
tionsflyvning, modelfly af enhver slags og me-
get, meget mere ...

Onsdag var der processing af modeller.
Dette foregik imidlertid ikke helt uden pro-
blemer. Det forholdt sig nemlig sådan, at Jes

skulle have processet 5 modeller. Stævnelede-
ren mente kun, man kunne processe 4. Efter
en 15 minutters diskussion indtrådte et med-
lem af FAl-juryen, der nok så venligt forklare-
de stævneledelsen, at man kunne processe så

mange modeller, man ville, men at man kun
måtte flyve med de 4 af dem. Nøjagtigt det,
som den danske holdleder havde påstået.

Derefter var der ikke nogen problemer af
nogen art med processingen.

Torsdag: FIA
Ialt 53 deltagere fra 19 lande skulle deltage i

En flyvning bliver bedømt afles llyhegn (fonest) og Ulik Hansen.



A-2 klassen, hvilket må siges at være et pænt
stort felt, når man tager i betragtning. at det

var det første junior-VM nogen sinde. \æste
gang bliver der sikkert flere deltagere pa

grund af dette stævnes gode kvalitet.

Vi havde i løbet af trimmedagene tunder ud
af, at Jes var bedre end undertesnede i mor-
genstarterne, og derfor besluttede li os tii. at

Jes skulle stafie som første mand på r'ores pol.
Dette hænger især sammen med. at Jes t'ls'er
med en helbalsamodel. som er rirkelig god i
død luft, medens jeg flyver med en opblgget
model, der er bedst i turbulent luft.

Denne morgen var blikstille. som de fore-
gående havde været, men en lille smule køli-
gere. Jes løb op foran startlinien. hr,or han de
andre morgener havde fundet god luft. men

denne dag var det desværre anderledes. For-
modentlig på grund af det disede vejr. hvilket
det ikke havde været de andre dage, snød
luften ham. At katapulten så heller ikke var
god, gjorde udslaget til, at vi desværre måtte
se modellen lande efter 142 sek.

Så var det min tur. Jeg løb ud for enden af
startlinien, hvor jeg stod og cirklede i lang tid
med en række af indikationer. Det begyndte
at ligne nervøsitet, hvilket kom ud i form af
ubeslutsomhed. Efter ca. 25 min. besluttede
jeg mig til at gå. og efter en udmærket kata-
pult fløj modellen i fin stil de 1E0 sek.

I anden start var solen ved at \'ære der. som
den plejede. og snart befandt r i os i den beha-
gelige temperatur på lige or.er 3ll sr3d.r. :om
vi ligeledes havde haft de andre dage. D!'iIe
betød, at det blev meget lettere at t-ls e. Trtrc>
det var dog både Jes og jeg i fare tbr at droppe
en enkelt gang i de 3 folgende perioder. Etier
de 4 første perioder kunne vi så konstarere. at
jeg fortsat havde fuld tid. medens Jes havde
fightet sig til 3 maxer efter hans skuffende
drop i første periode. Efter 4. periode var der
middagspause, og det skulle vise sig, at det fra
nu af var slut med det nemme flyvevejr.

Det var beglmdt at blæse ca. 7 m/sek., hvil-
ket vi slet ikke havde oplevet på trimdagene.
Det betød så endvidere, som Henning udtryk-
te det, at nu skulle fårene skilles fra bukkene
... og det blev de.

Boblerne havde i fonejen r'ærct snær'rc i

det stille vejr. men nu var de bler et si sn-r\';r.
at der kun var 6n ordentlie bobie tor a3. il\ c:i
kvarter. Dette bevirkede sa. at r i r.i ..r c: :i. ,:
finde termikken fra jorden. \Ied ccr:lc icknik
gjaldt det ganske enkelt om ar ræ:e u:rolis
tålmodig, men samtidig \'ære ilar ril en hurtis
beslutning om at gå. Det viste si_s :: r':re en
god teknik på trods af, at Jes dropDede i rtr ud

af de tre sidste starter. Hans to drop var doe
sandsynligvis mest et udtryk for. ar hans hel-
balsamodel ikke er god i turbulent iufr.

Flere gange havde man på fornemmeisen.
at modellen drønede lige igennem en iroble
uden at centrere sig. Grunden til. at han tloj
med denne model, var, at hans opbl'ggede

model, der skulle have været brugt i disse

starter, havde sprunget en line i kroppen i en

af de foregående starter.
Jeg selv fløj maxer i de tre sidste starter.

hvorefter jeg var klar til fly-off sammen med

syv andre.

8 i fly/off
Da sidste periode var skudt af, begyndte jeg at
klargore mine modeller til fly-offet, medens
Henning gik hen til ledelsen og trak et start-
positionsnummer. Derefter var det menin-

_qen. at vi skulle have talt lidt taktik, men
pludselig kom Henning styrtende tilbage og
fortalte, at perioden begyndte om tre minut-
ter. På grund af dette blev vores ,taktikmøde"
yderst kort. Vi besluttede dog, at jeg skulle
løbe ned bag ved startlinien, hvor jeg ville få
en god snylteposition, eftersom jeg skulle
starte fra den yderste startpol.

Straks da perioden blev skudt ind, gik alle
otte deltagere i luften. Kort efter havde jeg
placeret mig på min forudbestemte plads bag-
ved startlinien. Her gik det hurtigt op for os,

at der var andre. der havde haft nøjagtigt
samme planer som os. Pludselig var der nem-
lig en tre-fire andre, der sværmede omkring
mig som bier om en klat syltetøj. De floj
aggressivt og de fløj meget tæt på. På 6n gang
fik jeg nu nerver på, hvilket desværre et par
minutter senere gav udslag i en forhastet og
dårlig panikudløsning, der resulterede i en
flyvning på kun 107 sek. ,lErgerligt, men min
ambition om at klare mig igennem til fly-offet
var blevet opfyldt. Derfor var det også et
yderst tilfredsstillende resultat at se sig selv
som nr. 7 på resultatlisten efter første og
eneste fly-off-start.

Maarten van Dijk. fra Holland, som vandt.
giorde i ovrigt det stik modsatte af alle andre.
I stcdet ior at gå i snvlteposition bag ved
stairlinien. grr :ln op ftrian og fandt hcr i rer

()i:lri:.':.:1.;,i i:: :!1;:llc ,-:l:. Ju: ci:;:
et I;o: -i:iit-iri ,i:r lln -:9 :;i. o_q c!-tll-d
r eldensme-rierskat ei.

Fredag: FIC
På FlC-dagen hjalp Jes og undertegnede det
amerikanske hold med at hente modeller på

vores motorcykel. Det blev dog ikke til så

meget med lange ture, da det blæste meget

lidt. Vores arbejde blev kun til viftning under
modellerne, hvilket der desværre var brug for
lidt for tit. Amerikanernes bedste kort, Melin-
da Anderson. floj godt. men der manglede

rutine. os især var ier s:ore mangler i termik-
sLrgniig-n. D:::: r:: os.i crunden iil henCcs

crrrr i :-. psrio;;. cer e:i:rs rlev iniiedt med
-: ilo: -iiig. dei næ,rlen rar hell pi hojcie med
n ord -kore a n e rn e s.

Den store oplevelse i FIC var helt afgjort
nord-koreaneme. De floj utroligt sikkert og

virkede meget rutinerede, hvad man jo også

kan se ud af resultatet. Fly-offet blev nemlig
et internt opgør i den koreanske lejr. To k1a-

rede sig igennem til fly-offet, som skulle vise

sig at få tre perioder.
Både fire og fem minutter klarede de begge

i fin stil. I 6-minuttersstarten var de begge tæt
på igen med henholdsvis 351 og 342 sek.

Virkelig imponerende.

Iørdag: FIB
På wakefielddagen opstod der store proble-
mer på grund af den alt for lille flyveplads.
Vindstødene var på et tidspunkt helt oppe på

10-12 m/sek., hvilket fik konkurrenceledelsen
til at udsætte nogle af perioderne. Alle perio-
der blev dog fløjet, men der blev desværre
ikke noget fly-off, hvad der på en måde var
godt nok, da der var store problemer med
hjemhentningen. Inden sidste periode var der
3 deltagere med fuld tid. De må dog alle have
fået grundige nen,er på, eftersom ingen af
dem klarede det sidste max. Verdensmester
blev Vladimir Kubes fra Tjekkoslowakiet, 8

sek. fra fuld tid. Kun to sekunder efter ham lå
på andenpladsen ungareren Mozes Peter. Var
der nogen, der sagde close race?

Nord-koreansk dominans
Ved dette junior-VM var det nærmest, som
om båndoptageren ved præmieoverrækkel-
sen kun kunne spille 6n nationalmelodi, nem-
lig den nordkoreanske. De var helt afgjort den
store oplevelse ved dette VM, medens russer-
ne overraskede, ja næsten skuffede, ved
>kun< at have 6n placering i medaljerækker-
ne. Totalt set vandt Nord-Korea da også den

samlede holdkonkurrence.
Alt i alt var junior-VM'et en stor oplevelse,

det var bare ærgerligt at der ikke var flere
danskere med. Forhåbentligt bliver der om to
år igen arrangeret et junior-VM, det ville væ-
re en skam, hvis vi skulle nøjes med dette ene,
når det nu blev en succes. Men det tror jeg
ikke på.

Ulik Steen Hansen

\]I-resultaterne
FL.\ Total Fly-off
i. \{aarten r an Diik. HOL 1260 189

2. SungCholLi.PRK 1260 183

3. Toomas Lepp, USR 1260 179

4. Jin Chol Pak. PRK 1260 164

5. ZdenekSusanka,TCH 1260 155

6. JuanDell'Immagine,ARG 1260 142
7. Ulrik Hansen, DEN 1260 107
8. K. Korzeniecki, POL 1260 65
9. Boguslaw Miodunka, POL 1259

10. Ralf Losemann, GDR l25l
23. Jes Nyhegn, DEN 1173

FIB
1. VladimirKubes.TCH
l. \fozes Peter. HUN
3. SoneGukPak.PRK
-1. \1r ong Sam Han. PRK
5. IswanNagy.HUN
6. Haike Rarinkoubias, USR
7 . W aldemar Zkotnik, POL
8. Roger Ruppert, SUI
9. ValdemarFalk, SWE

10. IlanMelamed, ISR

r252
1250

1236
1232
r229
1210
r208
I 188

I 184

I 178

Flc
1. SongGyuPak,PRK 1260
2. Yong Nam Kim, PRK 1260
3. Matthias Nogga, GDR 1258
4. Mariusz Gasiorowski, POL 1235
5. MelindaAnderson, USA 1224
6. GumCholChe,PRK 1202
7. Nikolai Zagorianski, USR 1201

8. ValeryKlimakow,USR 1185

9. Dariusz Sikorski, POL 1141,

10. Veselin Dimitrov, BUL 1116

791
782

31



To modeller, der har\ rndet
verdensmesterskabet
I 1987 vandt russeren Victor Tchop VM i Frankrig klasse F1A med sin VT-38. Året efter vandt han - bare for at understrege sin
overlegenhed - EM i Jugoslavien med den samme model. Og for et par uger siden vandt den unge hollænder Maarten van Dijk
Junior-VM i samme klasse med sin GOI-356.
Disse to modeller er på visse måder udtryk for hver sin filosofi inden for moderne FlA-modeller, fortæller Per Grunnet i
nedenstående artikel.

Af Per Grunnet

Da Victor Tcop i 1975 vandt verdensmester-
skabet for fritflyvende svævemodeller i Bul-
garien, byggede hans flyvestil og hans model-
ler på en tradition, der har rødder tilbage til
slutningen af 1950'erne, hvor hans landsmand
Jurij Sokolov to gange var tæt på at vinde VM
med nogle modeller, der - for den tid - var
ganske revolutionerende.

Sokolov fløj med nogle modeller, der brød
radikalt med den tids forsøg på at vinde ekstra
sekunders flyvetid med elliptiske tipper. lange
bagkroppe, tynde kroppe og andre primært
teoretisk begrundede træk ved modellerne.
Sokolovs modeller bar både i konstruktionen
og i udførelsen præg af at være bygget på
erfaringer indhøstet gennem flyvning, flyv-
ning og atter flyvning.

Hvor de bedste vestlige modeller fra den tid
kunne flyve fantastisk godt under optimale
betingelser, så var Sokolovs modeller lavet for
at flyve bedst muligt under alle normalt fore-
kommende betingelser.

Udformningen af Sokolovs modeller lå me-
get tæt på, hvad vi kender fra de russiske FlA-
flyvere i dag: Lange trapezformede vingetip-
per, et forholdsvis stort haleplan i moderat
afstand fra hovedplanet, en enkel og vrid-
ningsstabil opbygning af vingen og et 6-77a
tykt, forholdsvis hvælvet vingeprofil. Mange
af de tidlige russiske FlA-modeller havde
,næsefinne., dvs. en lodret plade indbygget i
forkroppen. Vingerne var monteret på denne
plade, således at de var løftet op over resten
af kroppen.

Ved VM i 19,s! 5ftglls Sokolov flyve fly-off
mod amerikaneren Gern'Ritz. Vejret var dis-
et or roligt. så da Sokolor.udlosre sin model i

termik. forslandt den op i disen efter nogle
minutters forløb - og viste sig ikke for tidta-
gerne igen ... Ritz derimod var så heldig, at
hans model ikke rigtig ville stige i termikken,
hvorfor tidtagerne kunne se den på hele dens
flyvning - og den vandt. Ikke den mest til-
fredsstillende afslutning på et VM ... Og So-
kolov må bagefter have ærgret sig over at
have den model, der var bedst til at flyve i
termik!

>>Russerkrogen<<

De russiske FlA-fl1veres bestræbelser for at
forbedre deres chancer for at flyve gode resul-
tater hjem førte til en række interessante eks-
perimenter, hvorafjeg blot skal nævne et en-
kelt eksempel.

En af de russiske VM-deltagere ved VM i
1963 havde bygget et krogsystem, hvor model-
len blev udløst ved at en lunte brændte en
snor over, hvorved linen slap modellen. Star-
ten foregik altså ved, at modelflyveren vente-
de på jorden, indtil han mente, at der var
termik. Så tændte hjælperne lunten ved kro-
scn o_s sendte modellen afsted i højstarten.
\Iodelfln'eren spurtede afsted for fulde gar-

diner, og når lunten udløste linen, lavede mo-
dellen en rigtig katapult-start og vandt flere
meters højde!

Her var altså en katapultudløsning - uden
cirkelsystem.

Cirkelsystemet dukkede dog snart op for
alvor. Ved VM i 1969 deltog Andres Lepp for
første gang, og han var nok den, der først for
alvor udnyttede mulighederne i det, der snart

Victor Tchops TV-38 holdes her af den russkke holdleder ved EM 1988.

( Fo to : M ic hae I ll/anen ).

Junior verdensmesler Maarten van Dijk. (Foto: UIik Hansen)
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efter blev kendt i fritflyvnings-verdenen som
>russerkrogen<.

Kort fortalt giver russerkrogen mulighed
for at lade modellen flyve i cirkler under
højstarten, så man lettere kan finde termik, og
derefter giver krogen mulighed for at udløse
modellen i en katapultudløsning, hvorved den
vil få forbedret udgangshøjde.

Ved VM i 1973 vandt Ehktenkov fra Rus-
land som den første et VM med en model
forsynet med cirkelsystem. Siden har samtlige
VM-vindere anvendt cirkelsystem.

Den russiske VM- og
BM-vinder
Tchops VT-38 nedstammer i lige linie fra
Sokolov's 59-model. Der er sket mange æn-
dringer, men slægtskabet kan ingen være i
wivl om.

Udgangspunktet er fortsat, at modellen
skal være en robust konkurrencemodel - be-
mærk f.eks. den velproportionerede opbyg-
ning af vingen, glasfiberbagkroppen og det
flade haleplansprofil. Det fremgår ikke af teg-
ningen, at ribberne er forsynet med cap-strips

- dvs. tynde kulfiber-strimler. der cr limet
oven på og nedenunder ribberne som tbr-
stærkning mellem torsionsbox og ba_ekantsli-

ste. Det ser iøvrigt gyseligt ud med de sorte
striber på vingen, men det hjælper kolossalt
på vridningsstivheden!

Blandt de mange ændringer af grundkon-
struktionen er der især et par ting, der falder i

øjnene: Spændvidden er krøbet op til ca.220
cm. Bemærk dog, at korden ved roden fortsat
er de næsten "hellige" 150 mm. Den store
spændvidde er opnået ved at lave trapezfor-

met centralplan. Desuden er profilet mere
hvælvet end vanligt - dette profil er næsten
identisk med profilet i Andres Lepp's klassi-
ske AL-33 med 245 cm spændvidde.

En detalje. som jeg ikke kan forlige mig
med, er at bagkroppen slutter midt under
haleplanet. Det er naturligvis for at holde
inertimomentet i kroppen nede - og Tchop er
så vant til altid at lande på termikbremse, at
han næppe tzenker på den beslcyttelse af hale-
planet, en lidt længere bagkrop vil give. Men
jeg kan ikke lide det - haleplanet kommer
også til at sidde dårligere fast.

Jeg har tidligere beskrevet systemet i
Tchop's version af russerkrogen med timer-
sryring (se Modelflyve Nyt nr. 2/88), så det
springer jeg over her. Blot endnu en lovpris-
ning: Det virker fantastisk i hænderne på

Tchop!

Forskel i udgangspunktet
Det vil vzere forkert at hævde, at Maarten van

Dijk's GOI-356 adskiller sig radikalt fra
Tchop's model. For enhver kan jo se. at mo-
dcilcrnc har temmclis cns dimcnsioner. \Ien
alligevel er der tbr mig ingcn nivl om. at

Maarten's model stammer fra en helt anden
tradition end den russiske.

Det er svært at se på tegningen. men vin-
gerne er forsynet med barduner, der sgrger
for, at vingerne ikke brækker, når der trækkes
til i katapultudløsningen. Profilet i vingen er
konstrueret af Pieter de Boer, hvilket bl.a.

borger for, at det glider godt. Som det ses af
tegningen er profilet forsynet med en række
turbulatorer, og der er ikke nogen tvivl om, at

modellen - når den er trimmet optimalt -
glider eventyrligt godt.

GOI-356 er en model i den hollandske tra-
dition, som frem for alt Pieter de Boer står
som eksponent for. Der er lagt meget vægt på
modellens glideegenskaber, og der er valgt en
svag vingeopbygning kombineret med bardu-
ner til at aflaste vingekonstruktionen. Vi er
med andre ord tilbage i en modeltype, som
baserer sig på nogle teoretiske argumenter
for, hvordan den skal udformes.

Det kan være meget godt - og for Maarten
van Dijk var det godt nok til at vinde junior-
VM i Polen - men jeg vil naturligvis til enhver
tid hævde, at modeller baseret på erfaringer
fra masser af flyvning og trzening som de russi-
ske må være et bedre udgangspunkt end mo-
deller, der er udformet på tegnebordet med
flittig brug af teoribogen.

Det er min erfaring ved at se både hollæn-
derne og russerne ved snart mange konkur-
rencer, at de russiske modeller flyver mere
levende og let end de hollandske. Det er også

min erfaring, at russerne får meget mere ud af
katapultudløsningerne end hollænderne. Og
endeli_e har jeg en fornemmelse af, at de me-
get sti\-e vinqer. som hollænderne får, fordi de
spænder dem op med barduner, lægger hin-
dringer i vejen for at gennemf6re ordentlig
termiksøgning, fordi modellerne kommer til
at flyve >dødt< på linen under højstarten.

Men - som antydet - så ligner de to model-
ler alligevel hinanden så meget, at det skal
blive spændende at se, hvem der klarer sig
bedst, når Tchop og Maarten van Dijk engang
om forhåbentlig ikke så længe mødes til et
EM eller VM. Bliver det ungdommen eller
erfaringen, der trækker det længste strå?

Overbevisende snyd
Er du blandt de mange, som har nydt de flotte flyscener i filmen

"lmpire of the Sun", vil du sikkert forbavses, når det afslørers,
at der til langt de fleste optagelser blev brugt modelfly og
modelhuse.
Modellerne var dog efter vore forhold ikke helt almindelige og
ville i kraft af deres størrelse næppe kunne få starttilladelse i
Danmark, men at modelflyverne klarede at bygge, trimme og
flyve de store modeller på fjorten uger, er alligevel imponeren-
de, når man tænker på, at flyvningen ikke bare kunne foregå
over hele himlen, men skulle ske præcist efter instruktørens
ønsker i lige netop det luftrum, som kameraerne var indstillet
på, hvad angår lysstyrke, lysretning, farvetemperatur og af-
stand, og ofte med flere modeller ad gangen.
I alt mødte RC holdet op med 6 Mustangs, 6 Zeros og I B-29, og
med de nedennævnte data har de ikke haft modellerne med ien
almindelig familievogn:

364 cm
38,6 kg
210 ccm
34x12
Mick Reeves elektrisk
Futaba PCM med I modtager, 10 servoer, 1gyro og
3 akkuer

Zero
spændvidde 364cm
vægt 30 kg
motor 100 cm
propel 24x72
understel Mick Reeves elektrisk
radio Futaba PCM med I modtager, 8 servoer, 1 ryro og 4

akkuer

B-29
spændvidde 549cm
vægt 49,9kg
motor 2 stk.62 ccm
propeller 20 x 8

understel Mick Reeves elektrisk
radio Futaba PCM,5 modtagere, 15 servoer og 7 akkuer

At de to yderste motorer på bombemaskinen ikke var ægte, kan
end ikke ses på scenerne med lavangreb på lejren, hvor bombe-
ren flyver lavere end hustagene med hårrejsende realisme ikke
mindst for RC piloten, som var pålagt ikke at knuse kæmpemo-
dellen.

Mustang
spændvidde
vægt
motor
propel
understel
radio
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HVILKEN VEJ FLYVER HELIEN??? r,.rig 1)

Nej, det er ikke en quiz for kviklie hoveder.
men et spørgsmåI, man ind imellem stiller si_e

selv som helikopterpilot. Det kan ofre. eksem-
pelvis i modlys, være vanskelisr ar bestemme
modellens flyveretning. oe da helien skal fly-
ves hele tiden, er det ret katastrofalt. hvis man
mister orienteringen. En ltilsq'ring er oftest
resultatet for den mindre ovede. Mange heli-
er har foretaggl gn "perfekt" haleglidning,
der som regel forst sluttede ved kontakt med
>moder jord". Har du ikke prøvet et sådant
haleglidningscrash. da elæd dig; det er nemlig
den dyreste og mest tidrovende "nedtur.. du
kan få. Seh lra lav hojde er det katastrofalt.
specielt hvis du horer til ,'ga-s af-t1pcn,.,. (men
det gør du ikke mere - r'el l l )

HVAD GØR \t\\'ll Kcrber nrc briller'l
Nej, det hjælper sjældent. Prtrblemet er iklie.
at piloten har et for svagr svn. men nok mere
det, at han mangler rutinen i at omsætte det,
han ser, til no_eet brugeligt. På mindre lawin-
gede modeller er det bedste orienteringsmid-
del for mig understellet. Dette kan godt over-
føres på helien, hvis man sætter en blomster-
pind på tværs af understellet og får lillemor til
at sy en passende vimpel (se fig. 2). Nu er du
ikke mere i wivl om, hvilken vej modellen
flyver. Eller er du? HUSK- blomsterpinden -
eller hvad du nu bruger - skal værs så tynd, at
den knækker ved en halvhård kontakt med
jorden. I modsat fald kan du ved skæv indflyv-
ning til landing risikere, at modellen svinges
rundt, med et evt. crash til følge.

En anden metode til bedre orienterinq er at
vælge kontrastfarver for krop og rotorblade.
Eksempelvis kroppen rød, blå, brun eller en
anden farve, der på afstand tegner mørkt. Til
rotorbladene blank hvid. Fig. 3 taler for sig
selv.

Når du på et tidspunkt bliver så dygtig, at
du kan foriade STATIVHELIKOPETEREN
til fordel for en skalakrop. bliver det lettere at
få en sikker fornemmelsc af t'1n'erctningen.
Pas på allieevel. Specielt r ed lanssomt-ln nins
inogen afstand kan man hurrisr komnc i n n l.

:-.1i.\

Er det

I - eller sådan?

Fig.2

Fig.3

Silhoutte metl h itl disk, er en stor hjrclp ved

be st e nune I se af fly'va s t i I I i n g.

Hører du også til

>>Gas af-typen?<
- hvis ja - så læs!

Måske vil en ordforklarins \'ær- Di sin plads.
>Gas af-typen. = den delmæncile af mo-

delflyvere, der ved problemer i lulien rent
refleksmæssigt trækker venstre pind tilbage.

Der er en GOD IDE, år'rs det gæitier tast-
vingede fly. Med dem undgår man .ri ci i

jorden for fuld "skrue" samtidig med. at man
får en kontrol på forbindelsei SE\DER
MODTAGER i uheldsøjeblikket.

Men det er en DÅRLIG IDE. hvis det
gælder helier.

Er dine rotorblade korrekt indstillet. har du
ved tomgang en lYz - 2/2" negativ pitch. Det
betyder, at du ved tomgang "trækker" helien

nedad. Seh' r'ed "frit fald. kan den slå si_s

rigeli_et. og allerede ved et "fald" fra lav højde
vil rotorbladene slå i halebommen. Det er
ikke uden grund, at der sædvanligvis ikke er

"klik< på motorpinden, når der er tale om
helikopterradior.

Gaspinden skal behandles med yderste var-
sonthed.

Opstår der flyveproblemer, så forsøg i sted-
Ct At FØRE BEGGE PINDE FREM.

Jeg tænker her bl.a. på den situation, hvor
helien pludselig har fået sig vendt i en stilling,
du ikke umiddelbart mener at kunne styre dig
ud af - eksempelvis lave hale med deraf føl-
gende bagudglidning - eller hvis du ganske
enkelt ikke er i stand til at afgøre, hvilken vej
den flyver. Ved mindre mekaniske svigt er det

også i nogle tilfælde muligt at "humpe ind", så

undlad også i ddn situation at tage gassen af.

BEVAR ROEN!
Jeg ved, at det er let at sige/skrive - men

vær sikker på, at situationen opstår, og forsøg
at komme helien i forkøbet. Forestil dig flyve-
situationer, du nødigt vil ind i. Afgør med dig
selv, at hvis uheldet er ude, vil du forsøge at

gøre sådan og sådan. Eller ddt og ddt vil du i
hvertfald ikke gøre.

Pludselig er situationen der, og så er det
rart >at have pr6vet det".

Altså:
Problemer??
Begge pinde frem - ellers!?
God landing!

5508
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NMF3B iNorge
Som mange andre konkurrencer i år var NM F3B velsignet af smukt vejr. Vi dominerede i juniorklassen og slog næsten det
sejrende svenske seniorhold. Preben Nørholm rapporterer.

Norsk Aero Klubb havde i år zeren af arrange-
mentet, og de lagde ansvaret videre i gode
hzender på Cirrus RC Flyklubb, Oslo, der
arrangerede på det norske svæveflyvecenter
ved Elverum lidt øst for Hamar i dagene 5.-7.

august.
NM F3B 1988 vil blive husket som et af de

helt store. Vejret var fint. Arrangørerne hav-
de kontrol med det hele. Alle var glade. Og
det danske hold fløj bedre, end det er set i
flere år. I toppen blev det en utroligt spæn-
dende fight mellem svenskerne og os - et
svensk hold, der var bedre end nogensinde, og
som tydeligvis nu er ene i Norden om virkelig
international konkurrence-erfaring. En fight,
som vi førte det meste af tiden, men til sidst
tabte >på målfoto<.

Vort seniorhold var i år et rent Brabrand-
hold med Karsten Jeppesen, Niels-Ejnar Ras-
mussen og Torben Rasmussen. Juniorerne
var Jesper Jensen, Sønderborg Mfk. og endnu
en Rasmussen fra Brabrand, nemlig John
Rasmussen, der havde en sejr i juniorklassen
for 2 år siden at leve op til. Man skulle tro (og
det troede flere), at det var familieudflugt,
men at 3 ud af 5 deler efternavn, er rent
tilfældigt. Peer Hinrichsen og Preben Jensen
fra Sønderborg Mfk. var hjælpere, og jeg var
holdleder.

Programmet sagde 6 runder fredag, lørdag
og søndag, og planen holdt. Men vi 8 danskere
kom dryssende i 4 omgange allerede fra man-
dag aften, og tirsdag, onsdag og torsdag fort-
satte vi den grundige hjemmetræning fra
weekenderne forud, ligesom vi lærte pladsens
termikforhold at kende. Når skov og åbent
land mødes, som det var tilfældet her ligesom
i Finland i 1985, så er der nogle ret permanen-
te termik- og synkområder, som vi endnu ikke
kan forklare Ssisk, men som man gør klogt i
at lære udenad.

Snart efter kom først finnerne, siden nord-
mændene og sidst svenskerne. Torsdag aften,
da startskuddet gik i form af holdledermøde,
var det en efterhånden godt sammenspist
gruppe af gamle og nye venner, der sammen
nød TV-avisens vejrmelding med en stor sol,
der dækkede hele Kong Olav's rige.

Fredag aften holdt Joakim Ståhl, Sverige,
foredrag om sin Grover, Nordens mest vin-
dende F3B model. Man kan læse tusind mo-
delflyvebøger og blade, men det bliver aldrig
det samme. En stor tak til Joakim!

HØjstartspil - nye regler
næste år
I 1985 i Finland var RC-unionens højstartspil
lige blevet færdige, og de vakte beundring og
kom til at llde adskillige ruller spionfilm.
Ligesom de aldrig siden rigtigt er sluppet af
med navnet "Tanskaleinen Spilski". Spiona-
gen virkede. Alle 4 lande har nu gode spil.
Faktisk syntes vi om fredagen, at vore spil var
svagere end de andres.

36

Efter Joakims foredrag hyggede jeg mig lidt
i dagligstuen sammen med gamle venner, der
her var officials. Pludselig kom et par afvore
unge smBrrebrøds-/sodavands-jomfruer lg-
bende.

"Prebenlo råbte de. ,Hvad er der gah med de

danske juniorguttene? De plejer at være så søde,

men når vi taler pænt til dem, siger de bare hvæs,

fnys og problemer til os. Hvad skal vi ggre?<

"Lad dem være,o foreslog jeg. 
"De er trætte

og skal sove.o Men pludselig sagde det >hvees,

fnys, problemer lige bag mig: ,Du må straks
komme, Preben, vores ladere til startbatteieme
er slået fra - de virker ikke!<

Og det var rigtigt. De er lavet til automatisk
at slå fra, når batterierne er fuldt opladet,
men de slog fra mens syremåleren stadig viste
langt nede i det gule. Den ene lader fik vi i
gang igen ved at skrue på et potentiometer i
styreelektronikken. som vi ikke havde det rin-
seste kenskab til virknin_een af. os så låntc ii
en lader, som konkurrenceleder Thorbjørn
Jespersen tilfældigvis havde i bagagerummet.
Om lørdagen var vore spil igen på højde med
situationen. Weak-link'ene sprang om ørerne
på os, og de rødihvide faldskærme dryssede
ned over det halve af Østnorge.

Så løb vores reserve-omløber varm og smel-
tede. Vi vidste godt, den ikke var på toppen,
så vi brugte "den gode" til træning. Og der-
hjemme lader vi batterierne hele dagen med
benzingenerator. Vi ved godt, at vi altid skal
træne under helt realistiske konkurrencefor-
hold. En skønne dag beg,'nder vi nok også at
rette os efter det!

Espen Torp fra Stavanger lånte os sin reser-
ve-reserve omlober og ... Ja, sådan er F3B
heldigvis. uanset om det er JM. DNI. NM eller
VM. Vi er gennem tiderne sluppet af med
store mængder hardware til venner i knibe,
men i år talte vi selv tungere på debet-siden,
end det er rart at tænke på.

Nzeste år er det anderledes. Fra nytår gæl-
der nye FAI regler for spil. Det indebærer
begrænsning af spillenes effekt ved en min.
intern motormodstand på 15 milliohm og max.
batteri-startydelse på 275 A DIN. Når vi har
spillene ombygget, vil vi nok opdage, at effek-
ten er rundt regnet halveret. Til gengæld er
weak-link'ene out.

Det bliver spændende at se, hvilken indfly-
delse det får på F3B. Men der er vidt udbredt
optimisme ud over verden. I hvert fald bliver
det både nemmere og billigere at lave start-
udrustning, der holder, og ballastning af flye-
ne vil nok også blive reduceret. Måske bliver
der en tendens til, at flyene igen krymper
noget, måske ned til 2,80-2,90 m spændvidde
og 2 ke tomvægt. Men foreløbig står vi overfor
en udgift på et par tusinde kroner til elektro-
nisk testudstyr, der kan sikre, at vore spil er
lovlige.

Radioproblemer
Det er vel snart 10 år siden, jeg skrev i en
tilsvarende rapport, at radioproblemer hel-
digvis nu hørte fortiden til. Hvem kunne vide,
at de også hørte fremtiden til? Senere skrev
jeg også en lille forklaring om, hvorledes man
sikrede modtageren mod støj fra lange lednin-
ger til vinge-servoerne med ferritringe og de
dengang helt nye elektroniske filtre. Torben
Rasmussen brugte begge dele i sin Miiller
Komet, men vingeklapperne flippede i visse

antennevinkler. Vi forlzengede og forkortede
servokabler. Vi skiftede modtager og sender.

Vi frakoblede siderors- og højderorsservo. Vi
frakoblede vingeservoer enkeltvis. Vi omar-
rangerede antennen. Vi skærmede med sølv-

papir. Men vingeklapperne flippede stadig.

Findes der i Danmark nogen - f.eks. en jum-
bo-erfaren mand - der kan hjælpe Torben?
Han kan blive dagens mand, for samtlige dan-
ske F3B eksperter står med Torbens Komet
med et tilsyneladende forhekset fly, hvis pro-
blem vi ikke kan løse.

I tredie rundes hastighedsopgave fortsatte
Karstens Safir ligeud på tredie ben et sekund

og 50 m for længe. Mirakuløst blev det til et
dårligt resultat på 23,7 sek. i stedet for en

knust Safir. Radioen var tydeligvis på vej ind i
fail-safe mode. (Desuden kostede det Karsten
et Nordisk Mesterskab). Det er vist efterhån-
den set på alle fabrikater af de nye super-
duper titusind kroners PCM radioer. Det er et
alvorligt problem, som vi heller ikke kender
løsningen på. Multiplex synes i deres mar-
kedsføring af de såkaldte double superheet
("DS") modtagere at have identificeret og
løst problemet. Det bliver spændende at se,

om de er på rette vej - og i givet fald, hvor
hurtige de andre er til at kopiere.

Det er vigtigt. Aldrig her i landet har jeg set
flottere og mere tidkrævende byggeri end
Karstens Safir - heller ikke til Skala-DM. Og
for dem, der ikke har tid eller lyst til det, er
vilkårene knap 5000 kr. for byggesæt til Tor-
bens Komet, op mod 7000 til Johns Albatros,
og skal man være moderne, så siges det, at en
Liese/Schlott Epsilon er på vej ind på marke-
det til ca.14000 kr.

>Hysteisk dyrt<, vil mange nok sige. ,Rime-
ligt, når kvaliteten er i ordeno, siger en hård
F3B-kerne, og det er jo deres afgørelse. Mil-
lioner af tennisspillere kan have utroligt me-
gen forn6jelse af ketchere til nogle hundrede
kroner, som de herrer Borg og McEnroe ville
fnyse af som drengelegetøj. Men mens tennis-
proferne sagtens kunne knuse en halv snes

hysterisk dyre ketchere pr. kamp i arrigskab
(hvis dommeren tillod det), så er der bare
ikke råd til radioproblemer på toppen af F3B.

Joakim Ståhl,
en værdig mester
Resultaterne taler deres tydelige sprog om en



utroligt spændende fight mellem Sverige og
Danmark. Med til historien hører, at lordae
aften førte Karsten med 7 point mens det
danske hold førte holdkonkurrencen med
godt 100 point.

Joakim Ståhl viste søndag morgen. ilr han
har nerver af samme matcriale os la_cde ud
med mesterskabets bedstc spced-rid pe 18.6

sek.! Karsten fulgte med sin bedste på 19.6,

der ville have været danmarksrckord lbr et
eller halvandet år siden. \{en nu kostede det
51 point til Joakim.

Distanceopeaven. der c-r den mest taktisk
betonede og samtidig mest udslagsgivende,
blev om muligt endnu mere sindsoprivende.
Joakim havde det rimelist let og fløj med 22
ben 5 ben fra nærmeste konkurrent. Karsten
fløj også 22 i sin gruppe. men suderne mri vide
hvordan: Den svcnske junior Robcrt Hollsten
fik udnyttet vejret optimalt til 13 - hun me
have haft bedre hjæipere. Dct kcrsretlc vtjerii-
gere 43 point til Joakim.

I varighed kunne Karsen end iktc iir fuldt
hus for 6:00 o_e I m i landin,c. for i samme
gruppe fløj finske \fikko \Iåkinen 6:0 og 0 ml
Yderligere 11 point til Ståhl. der med siklier
hånd vandt sin gruppe o-s dermed sikrede sig
mesterskabets 2 eneste runder med fuldt hus,

3000 point.
Over alle danske førstepladser var der nu

tværet et stort 2-tal, men vi var de første til at
lykønske Joakim med sejren, for det er ingen
skam at blive nr. 2, når vinderen har den
klasse og iøvrigt besidder alle andre fremra-
gende modelflyverlwaliteter til overmåI. Joa-
kim var også glad for udeangen. fordi han nu
vandt vandrepokalen til ejendom. idcr han
sejrede stort de 2 sidste år. Den pokal er der
tradition for, at RC-unioncn sponserer. o[
det er faktisk tredie gans. den vindes ril ejen-

dom efter 3 sejre i træk (Knut Lund. Norse
i976. Peter Frank, Danmark 1981 og nu Joa-
kim Ståhl, Sverige).

Så der reddede vi os nok endnu en ud_sift.

hvis vi ikke kan spille bolden videre i Nordisk
Modelflyveråd. Men det var pengene værd!

Norge og Finland
Kampen mod Sverige var så spændende, at vi
næsten overså, at der var 4 landshold. Det
finske hold satte sig lidt tungt på de bageste
placeringer, idet der er en klasseforskel til
Nordens bedste. Men heller ikke mere. 1300-
1900 point bag vinderen er flot hentet ind i

forhold til tidligere år, og startudrustningen
har de nu i orden.

Norske Michael Smith var stævnets uheldi-
gc helt. og han-s unds)aldning hcrtilr var, at
han slei ikkc kvaiiliccrcde sie til landsholdct.
mai kom ;n;c p: ;lt'ud ned magct kort \tr-
:cl. Den n\r::k- mesier Ola \\'aniik hardc ri
faktisk ikke veniel at se. da han er jordbær-
gartner tæI oppe under Polarcirklen. \Ien
også deroppe var foråret tidligt og sommeren
varm, så jordbærsæsonen sluttede inden au-
gust. Espen Torp var lige hjemvendt fra et
stort F3B stævne i Tjekkoslovakiet. Han tog
en tjekkisk fabrikeret Avant med hjem - et
meget smukt og godt fly, som han tydeligvis
ikke kendte 1007a endnu. Vi lærte allerede
ved VM sidste år, at tjekkerne nu blander sig
helt i toppen i F3B. og Espen kunne vise os en
god del af grunden til det. Vi får mere at se,

når tjekkerne kommer til Danmark til skr:ent-
fl1vnin_s næste år. \år det gik bedst tbr Espen.
lignede han en vinder. oq han sluttcde med at
rinde I af cic 6 rundcr ligesom Joakim Stahi.
mens vore egne Karsten oc John h\ er -\attc sig
pir in ai de I sidste.

Om fiemtiden er der bare at sige, at vore
juniorer vandt over halvdelen af seniorerne
o_g totalt udklasserede deres konkurrenter. Så

de. der om nogle år stiller op mod vort lands-
hold. skal formodentlig stramme sig yderlige-
re an. hvis de fortsat vil slå os med et par
promillc.

Individuelle resultater:
S : senior. I : junior

1. JoakimStåhl Slerisc S 14472.3

2 Karsten K. Jeppesen Danmark S 1.1'111.4

3. Gert Holtbæck Sverige S 1.1311.5

4. Espen Torp Norge S l4ll2.5
5. Torben Rasmussen Danmark S 13927.8

6. Ola Wanvik Norgc S l3ul7.6
7. John Rasmussen Danmark J 13705.7

8. Niels-Ejnar Rasmussen Danmark S 13533.3

9. JesperJcnsen Dannrark J 13427.0

1t). John llerdin Svcrigc S 13356.1

ll. \fikko\l:ikincn Finland S 13ll0.7
il. Rtrhcrl Holirtcn Srerigc J 12956.9

i-1. Na: Pcrsson Srerigc J 12917.9

1-1. Pekka Vallittu Finland S 121J36.7

15. Jukka Lahtincn Finland S 125 10.2

16. N{ika Keinonen Finland J I 1970.3

17. Mikko Nuutinen Finland J I 1709.5

18. Michael Smith Norge S 8522.3

Junior klasse
1. John Rasmussen
2. Jesper Jensen
3. Robert Hollstcn
4. Kas Pcrsson

5. Mika Kcinonen
6. Mikko Nuutincn

Holdresultater
l. Srcrigc -12.139.9

l. Danmark .11.E92.-5

3. Finland 3E..157.fi

1. Norgc 36..152.-1

Danmark 13705.7

Danmark 13427.0

Sverige 12956.9

Sverige 12917.9

Finland 1 1970.3

Finland 1 1709.5

Joaclitn Ståhl, Sveige, blev nordisk mester for 3. gang i
trtek med sin egen konstruktion - Grover.

t-=s

'w
w

Karsten Jepptsen føne det meste af tiden og vandt

ilrcsten nrcd .sin Su.fir II, Dunnarks smukkeste motlel-

lI.v

Jesper Jensert var tydeligvis glad for sin andenplads i
juniorklassen.
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>>DAnmark<<s stØrste luftshow!
>Danmark.s største luftshow foregår syd for
Flensborg. En pudsig overskrift, kan man si-
ge, men det er også en påstand med modifika-
tioner.

Det er i modelflyveklubben Tarp, det fore-
går.

Modelflug-Clup Tarp blev startet den 25.

april 1970. I dag er der 121 medlemmer fordelt
med flest i alderen mellem 26-50 år, hvor der
alene er 6l personer.

Flyvepladsen dækker et område på ca. 5,5

tønder land. Selve banen er 150 m lang og er i
stand til at tage små sportsmaskiner.

I ugen op til stævnet kommer de første RC-
piloter allerede først på ugen fra nær og fjern.
Men det største ryk-ind kommer fredag og
lørdag; selve stævnet finder først sted om
søndagen.

Man hører tit det spørgsmål: hvorfor kan
sådan et stævne ikke arrangeres herhjemme?

Og hvorfor er det "Danmark<s største?
For at besvare det første spørgsmål først:
Det kræver faciliteter - d.v.s. ordentlige

pladsforhold, gode tilkørselsmuligheder,
camperingsmuligheder for min. 200-300 men-
nesker, toiletter, vaskeforhold og ordentlige
opholdsrum m.v.

. 
'.

De fleste af de ting opfylder Modelflug-
Tarps flyveplads mere eller mindre.

Sidst og ikke mindst kræver det rigtig man-
ge officials.

Ovennævnte ting har vi så vidt mig bekendt
ingen steder iDanmark.

Desuden skal der være parkeringsplads til
mindst 1000 biler, da man forventer mellem
5000 og 8000 tilskuere til stævnet.

At det kaldes Danmarks største luftshow,
skyldes, at der af de ca. 250-300 tilmeldte RC-
piloter er 307a danskere.

Nu kommer vi ind på et helt andet spørgs-
må1.

Forsikringsproblematikken.
Som medlem af RC-unionen er du ikke

forsikret i udlandet, med mindre du har teg-
net en udvidet forsikring, som koster kr. 50
om året. Ganske vist kan der være de perso-
ner, som har en privatforsikring, som dækker
dette specielle område, men så vidt vi ved, er
det meget få.

I år skulle således ca. 75 danskere have
tegnet forsikring, men iflg. velunderrettet kil-
de var tallet kun 30.

Dette finder jeg uansvarligt. Ydermere
skriver man under på ved sin indtegning, at
man har tegnet en forsikring, som dækker i
udlandet.

Som et kuriosum kan tilføjes, at i år var en
ellers meget dygtig og kompetent modelflyver
så uheldig at miste kontrollen over sit fly.
Denne RC-pilot var meget heldig, idet der
ikke skete personskade og meget lidt materi-
elskade, idet kun en ølvogn og en bil blev
ramt.

Det skyldes at sige, at denne pilot havde
tegnet sin egen private forsikring.

Vejret havde ikke været med arrangørerne
op til stævnet. men lordag aften lagde den
mecet kraftige blæst sig. og det blev lllrevejr
også for almindelige RC-piloter.

Der blev flojet hele lordag aften, til man
ikke kunne se længere.

Natflyvning
Klokken 23.00 startede man med fyrværkeri.

Derefter _sik man over til selve natflyvnin-
gen. Tre fl1'monteret med raketter og ffrvær-
keri gik i luften. hvorfra de affyrede al deres
>skyts< - et imponerende syn.

Rævejagten foregår på den måde, at man
sender en >>rzev<< op med en lang fluoresceren-
de hale efter sig. o_q dernæst sendes der 6 fly
op for at klippe af halen så tæt inde ved flyet
som muligt uden at ramme det.

Man fatter ikle. hvordan disse unge men-
nesker fra Modelflyveklubben Ikaros fra Har-
zewinkel kan skelne deres eget fly fra de an-
dres.

Det er et syn, som er meget svært at beskri-
ve, men skal ses,

Et enkelt styrt eller to skete der ganske vist;
det skete ikke sidste år, hvor hele natflyvnin-
gen også foregik i et noget hurtigere og mere
glidende tempo.

At man skal passe på, kan vores producer
fra TV33, Claus Rønnex skrive under på.
Han var så uheldig at blive ramt af en vildfa-
ren raket, da de prøvede at filme natflyvnin-
gen.

Heldigvis fik han ikke andet end en lille
skramme i ansigtet.

TVpå showet
Det er lykkedes os via forskellige kanaler at få
en forbindelse til Morgenavisen Jyllands-Po-
stens TV-selskab TV 33.

TV 33's planer er, at de, i en række hobby-
programmer, vil lave ca. 8 indslag på 10-15

min. varighed.
Første id6 var at starte i Tarp for at få en

række actionbilleder og optage interviews.

Programmet fra Tarp er solgt til TV 2 og
skulle efter planen vises i løbet af efteråret.
De andre.udsendelser skulle komme i løbet af
vinteren 1988-89.

Som et amerikansk
rodeo-show
Selve flyshowet starter officielt klokken 14.00,

men allerede midt på formiddagen starter

FI
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Disse to Super Constallatiotts fløj formationsflyvning - et imponerende syn. Bemærl<, at det afbildede næsehjul ikke
er i sanune udforelse sotn på modellen af Lufthansaflyet.
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Modelflug Tarps dygtige speaker Klaus Die-
ter med sin ordstrøm, og den stopper ikke
igen før om aftenen, kun afbrudt af ca. en halv
times pause.

Desværre kan manden ikke ret mange ord
på dansk, og er der noget, der mangler i Tarp,
er det en dansk medspeaker eller i hvert fald
en, der kan træde hjælpende til, når det kni-
ber med at få danskerne til at forstå, hvad han
siger.

Stævnet kan måske med lidt god vilje sam-
menlignes med et amerikansk rodeo-show:
højttalere, der skratter, og musik, der larmer,
lykkehjul, der snurrer og os fra grillen, desu-
den et loppemarked for modelflyvere og m.m.

Sidst, men ikke mindst det, vi er kommet
for: modelfly i lange baner og afskygninger,
fra jetmodeller, speedmodeller op til 4 motor-
ers Super Constellations.

Denne I-ockheed L 1049 Super Constella-
tion vil jeg prøve at beskrive lidt nærmere.

Konstruktøren og modelbyggeren er Willi
Kling. Metalarbejdet og det optrækkelige un-
derstel har Kurt Krøger stået for.

Kurt Krøger har selv fløjet med den rigtige
maskine i 5 år.

Pilot: Alexander Obolonsky.
Modellen er i størrelsesforholdet 1:10 og

har en spændvidde på 3,78 m,længde 3,58 m,
vægt 19,7 kg. Modellen drives af 4 Webra
motorer på 12 ccm, tilsammen 8 ps. De 4 tanke
kan rumme i alt 2 liter, og der er maximal
flyvetid på ca. 22min.

Byggematerialet:
Kroppen, vingetanke og motorgondoler er i

glasfiber. Halepartiet og vinger er af styropor
og beklædt med balsa.

Det optrækkelige understel er bygget noj-
agtigt som det rigtige: luftafqedret og olie-
dæmpet.

Den metode, som understellet bliver truk-
ket ind og ud ved, er baseret på trykluft, som

er opmagasineret i en 2liters plastik Colafla-
ske.

Styrefunktionerne:
Højde-, side-, krængeror og gas styres af

motorpinden.
Det optrækkelige understel, hjulportene og

landingsklapperne er trinløse.
Landingslyset består af 2 halogenlamper 2 x

20 watt.
Fjernstyringsanlægget: Becker UHF (433

MHZ).
22 rormaskiner snrer de forskellige funk-

tioner.
B1'ggetiden af modellen med form: ca. 1500

timer.
Det optrækkelige understel: ca.350 timer.

Kunstflyrning med 2-meter
Selv om kunstflyvning med 2-meter svævere
ikke er nogen officiel konkurrenceklasse i

Danmark, kan man godt få megen morskab
ud af den gren af modelflyvningen både alene

og på klubplan.
Hele hemmeligheden er at holde modellen

i fart og lægge sit program, så pådykket over-
skudsfart i en kunstflyvningsfigur ved figurens
afslutning omsættes til højde.

Flyves der konkurrence, startes alle model-
ler med samme gummitov, og er starten dår-
lig, kan ikke alle manøvrer gennemføres, in-
den landingen nødvendigvis skal foretages.

Der gives strafpoint for manglende figurer, og

netop det gør flyvningen spændende for både

piloter og tilskuere, når deltagerne gennem-

fører de sidste manøvrer i så lav højde, at man
tror, det er løgn. Faktisk er det som tilskuer
mere fornøjeligt at se kunstflyvning med svæ-

vefly end tilsvarende konkurrencer for motor-
fly, og ret beset kræver svæveflyet også mere
træning, da man jo ikke kan klare sig blot med
en stærk og pålidelig motor.

Modellen på billedet er en specialmodel til
kunstflyvning konstrueret af svenskeren Mats

Johansson og kaldet CHANDELLE, der for-
uden det sædvanlige højde- og sideror også

har krængror. bremser og slæbekrog, og i
vingeroden er indbyg-eet 4 blykamre til ballast,
som reguleres alt efter vejr oe flrvepro-eram.

Tegning til CHANDELLE kan kobes ved
det engelske Argus forlag, og er du ikke skrap

til det engelske, er byggevejledningen også

Et indtryk af mylderer i Tarp.
Man står i kø ved senderdeponeingen.

Materialepris ca. 10.000 DM uden bygge-
omkostninger.

Denne model har vundet mange sejre rundt
i verden, i flæng kan nævnes:

Las Vegas, Nevada/USA med flere motorer
1984. Orlando, FloridaÅJSA alle klasser 1986.

Bedste efterligning af passagermaskiner La
Ferte Alais, Frankrig 1988. Stormodelmester-
skaberne i Tyskland i 1984 og 1985.

Til slut kan vi oplyse, at den rigtige Super
Constellation fløj i Lufthansa fra 1955 til 1968.

Den blev erstattet af jetmaskinen Boing 707;
ved dette skifte forsvandt også propelmaski-
nerne på langdistancefl yvningerne.

Har du ikke været i Tarp før, så prøv næste
år, det er et besøg værd. Men husk forsikrin-
gen, hvis du skal flyve.

Aild

trykt i det svenske hobbyblad Alt om Hobby
nummer 5/86 ligesom det samme sted er op-
lyst, hvordan du kan bestille tegningen direkte
ved Mats.

Lars Pilegaard

Chandelle byget helt i true.
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Jyllandsslaget 1988

- Harrild Hede 30.-31. juli
Årets jyllandsslag blev deltagermæssigt formentligt
præget af den - skulle det vise sig - rer præci:e
vejrudsigt: Frisk vind, som aftog gradvist i lobet af
lørdag eftermiddag og aften, regn natten til sondag.

hvorefter vinden blev let til frisk med regnbvger ind
imellem. Op ad søndagen opklarende vejr. som var
helt pænt, da vi pakkede sammen for hjemturen.

Konkurrencens start blev udsat en time, hvorefter
vinden var aftaget til 5-8 sekundmeter. At der sag-

tens kunne flyves, fremgår af. at der i første periode
blev fl6jet 3 mæi'er i FlA-klasserne og 2 max'er i
F1H.

Hele konkurrencen igennem viste det sig, at den

bedste taktik var at afuente de stille perioder og/eller
holde øje med skydækkets udseende, og da periode-
Iængden var 1lz: time, var der ingen grund til at
forhaste sig. Havde man nu haft gummistovler. regn-
tøj og et stykke plastik til at læg_ee over modeilen
under bygerne om søndagen og evt. en kokkenrulle
til at tørre den hjemhentede model af med, ja så r'ar
forholdene absolut brugbare. Det fremgik jo altsam-
men afvejrudsigten!

Det sædvanlige problem med modeller, som bli-
ver grebet af vinden og ødelagt, efter at de er landet,
er helt ukendt her på heden, som tager blidt imod
selv meget uheldige landinger, men som dog også

visse steder med sit høje græs har en tendens til at
lukke sig om modellerne, så man skal indprente sig
landingsstede t omhyg_ee li gt, inden hje mhentningen
påbeglndes.

I F1A vandt Jens Peter l-arsen i sin sædvanlige

uimponerede stil. Leif Nielsen på andenpladsen var
måske knap så heldig med termikken, men viste til
gengæld. at han. trods vejret, havde udmeerket kon-
trol med modellen, idet han søgte termik med mo,
dellen på linen og på "normal" vis cirklede inden
katapulterne. Dette gialdt til dels også Ole Vester-
saard. som dog var handicappet af, at hans model
gik mere og mere i opløsning, som konkurrencen
sked frem.

I Wakefield var Bjarne J6rgensen eneste deltager,
og efter en langvarig modeleftersøgning indstillede
han flyvningerne, da der jo heller ikke var nogen at
flyve imod.

Hugo Ernst i FlH fløj et efter omst€endighederne
glimrende resultat hjem og sluttede oven i købet af
med to max'er. Hvis man sætter hans resultat i
forhold til det maksimalt opnåelige antal sekunder,
var Hugo klart den bedst flyvende af samtlige delta-
gere.

Begynderklasserne var præget af to helt nye ansig-
ter, nemlig Frank Hjul Hansen og Peter Ostenfeld,
begge fra Århus. Frank blev nr. 2 i FlA-berynder
efter en stærkt flyvende Henrik Nielsen på første-
pladsen. og Peter vandt FlH-begl,nder efter en serie
rimelige fllnin_eer. idet bcs,se hans konkurrenter
måtte sk-rir e et 0 pa itartkorrcr.

Det var i sig seli imponerende. at de to kunne
gennemføre konkurrencen og få modellerne hele
med hjem igen. Lad os håbe, at vi ser noget mere til
dem fremover.

Chuck-klassen blev afgjort efter et underholden-
de opgør mellem Jens Peter Larsen og Ulrik Han-
sen, idet begge var stærkt flyvende og løbende kom-

menterede hinandens præstationer. Jens Peter hav-
de de stærkeste nerver og vandt.

Synd at ikke flere fik lejlighed til at opleve denne
konkurrence, som var præget af højt humør og
sportsånd blandt deltagerne. Den viste klart, at mo-
delflyvning netop er allersjovest, når den tages alvor-
ligt.

Frank Hjul Hansens far havde lavet de flotte
klistermærker for et symbolsk beløb, og de fine
præmier var for en dels vedkommende skænket af
Henning Nyhegn og Avionic i Å.rhus.

Aage Westermann

Jyllandsslagets resultatliste:
FIA
1. JensPeterLarsen
2. LeifNielsen
3. Ole Vestergårrd Petersen
4. TorbenRak

FIA - beg.

1. HenrikNielsen
2. FrankHjulHansen
3. HansJørgenLarsen

F'IB
1. BjarneJørgensen

(2 starter)

FTH

1. Hugo Ernst

FIH - beg.

1. PeterOstenfeld

Chuckglider
1. JensPeterLarsen
2. UlrikHansen

990 sek.

910 sek.

736 sek.

517 sek.

723sek.
489 sek.

400 sek.

252sek.

750 sek.

536 sek.

257 sek.

237 sek.

Høstkonkurrencen
på Harrild Hede den 21.8.

Udsigten lød på let til frisk vind med solskin og by-

ger, og Leif Nielsen og jeg besluttede at mødes på P-

pladsen på heden, hvor vi sammen med nr. 7 fra ju-
nior-VM, Ulrik Hansen, var de første, der ankom.

Vejret var ikke helt umuligt, så de to A-2 flpere
sendte deres modeller i luften for at trimme lidt ...

og imens ankom yderligere 4 personer.
Noget uformelt begyndte konkurrencen. uden at

der var helt klare aftaler om antal perioder.
Men vejret drillede. Pludselig satte en kraftig og

langvarig byge ind, derefter opklaring og en vind,
der for en kort tid løjede så meget af, at der kunne
flyves lidt; men så endnu en kraftig byge med tilhø-
rende vind, der sendte nogle modeller til landing i
skoven, hvor de dog senere blev fundet igen.

Kokken halvfem havde nogle flgjet fire starter og

andre kun tre, men de fleste ville ikke have flere
starter, og konkurrencelederen - undertegnede -
kørte hjem.

Hans Rasmussen havde som den eneste fløjet fire
maxer, hvilket var flot, vejret taget i betragtning.

På hjemturen ærgrede konkurrencelederen sig

over, at der ikke var kommet flere, og over, at han

havde ledet konkurrencen så slapt. Det skal ikke ske

tgen.

Resultaterne:
L-2
1. Hans Rasmussen

2. LeifNielsen
3. PerGrunnet
4. Ulrik Hansen
5. AllanTernholm
5. Kåre Rasmussen

FIB
1. Jørgen Korsgaard
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Jqtgen Korsgaard

Eifel-Pokat 1988
Vesttyskland den 27.-28. august

Fritflyvningen lever i bedste velgående ... Det var
skønt endnu en gang i år at være sammen med et par
hundrede mennesker, der lever og ånder for denne

dejlige sport.
Eifel-Pokalen blcv igen afuiklet på markerne om-

krin,e den lille tlske b1. Znlpich. der lie_ser lidt sid
for Koln. Desr'ærre blev rcjret lidt af en prorelse
mcd vind. regnrejr. sol-skin 69 roligt vejr og så en

masse majsmarker.
Frank Dahlin og undertegnede kørte derned fre-

dag eftermiddag og regnede med at møde Jens B.

Kristensen dernede, men han viste sig ikke. Til gen-

gæld var Henning Nyhegn og Thomas Køster mødt
op for at flyve FlA og F1C.

Til Franks og min overraskelse havde arrangører-
ne lavet programmet således, at lørdag formiddag og

eftermiddag skulle der kun flyves med svævemodel-

ler, mens motormodellerne først skulle flyve om
aftenen og sBndag. Havde vi vidst dette på forhånd,
kunne vi have sparet os en overnatning. På den

anden side var det dog også meget spændende at

følge med i F1A konkurrencen, der havde ca. 70

deltagere.
Noget overraskende - og glædeligt - var det, åt

der var deltagere fra Polen, Tjekkoslovakiet og Un-
garn, hvilket formentlig skyldes indfprelsen af
World-Cup konkurrencen. Fra det øvrige Europa
var der folk fra England, Sverige, Finland, Holland,
Østrig, Schweiz, Belgien, Tyskland og Danmark
samt en enlig amerikaner, Bill Hartill.

A-2 konkurrencen startede i svag vind med lidt
regn af og til, og Henning Nyhegn lagde ud med to

drops, linekryds og en udløsning i lav højde, da

krogen-havde åbnet sig. I tredie start fik han en

fiberforstrækning i det ene ben, hvorefter han kun

kunne starte lige op og af med modellen; men det
lykkedes ham alligevel at klare flere maxer!

I en af de sidste starter forlød det, at Pieter de

Boer, efter at have katapultet sin model op til en

max, skulle have overtaget Hennings snor bag en

majsmark og have katapultet modellen af! Og det
kunne ikke observeres aftidtagerne ...!

Om eftermiddagen blæste det noget op, og der var
adskillige havarier. Startstedet blev flyttet, hvilket
forsinkcde programmet, så der kun skulle flyves 6n

start med motormodellerne lørdag aften. Men hen

under aften lojede vinden af, og sidste start i A-2
blev behagelig. Kun fire mand, to tjekker og to
vesttyskere, havde overlevet dagen og havde fuld tid,
mens Henning blev nr. 16 i det store felt, hvilket han i
øvrigt var meget godt tilfreds med.

Fly-offet blev udsat til efter 1. start for motormo-
dellerne, som fandt sted i svag vind. Ud af 30 Wake-
fieldfllvere fløj de 11 fire minutter, mens der var en

del i gas, der ikke klarede maxen, bl.a. Thomas
Køster. Det skulle dog vise sig at være uden betyd-
ning næste dag, søndag.

Franks udmzerkede EM model havde fået nogle

reparationer og var blevet anbragt på jig, hvilket
havde gjort trimmet kritisk, og modellen gik i styrt-
spiral og var nede på 42 sekunder. Jeg selv lavede en

god start i god luft, hvor mcdellen kom ned på

bremsen efter de fire minutter. Frank trimmede en

del på sin model for at få den i orden til næste dag,

og det så da også ud til at lykkes.

Første start søndag (2. periode) fandt sted i dejligt
vejr, ogjeg maxede igen, mens Franks model denne

gang tillod sig at stalle ned på under max. Thomas
Køster er gået over til et andet motormærke - Nel-
son - så nu kommer modellen deropad uden tøven,

og den maxede let.

I næste start blev vejret mere turbulent, og adskil-
lige klokkede i det. Franks model stallede lidt igen,

og jeg fik foraeret 19 sekunder af en tidtagerdame og

dermed max, men det var kun Frank og Birgit, der

720 sek. (4)
612 sek. (4)
604 sek. (4)
501 sek. (3)
480 sek. (3)
412 sek. (3)

288 sek. (2)



opdagedc dctte ... Tidtagercn havde kiggct pi tlrn
forkertc model!

Der var nu kun fcm tilbage mcd fuld tid i\\'.i".-:i-
eld. men vinden blev kraftigcrc oc kraftir.rc. I ii.:-
de start stoppedc mit held. I god lutt (ll!rir::ri' \)_:

min forncmmelsc) droncde modcllcn (\;r.,J. \:-.::---
de lidt ctier ovcr og gik i jordr;r i l::iur i::. :ri:u ;i
brag! Tiden...23 sckunder! (),{ url! -:: i,,::\ii::;i!J:r.
Modclle n var hclt nrast. o-! I ji \ -:: \:i::.:: -\rr.i!!n
var- at timcrcn slct ikkr \.,: .: ::-:. .: ::\:: -l'n-1 \.rr

hle i ut il.lu: l:1 :ig :clr' ... c1 nlcgct :jlclti..-.nt uhe 1d.

l:.:i;r 1:L. Frank o-q jer bcsluttedc at opit(rra nte d

;lri ri:rl,n i dcn stærkc vind o.g de ntang. mJ j:tnirr-
r;;. \'j rille ikkc risikere at mistc nt()dcll.r i(rr .r:

\.!irne ior cn plads mellcm lli og 2-5.

Vi pakkede clcrfor samnten og korrc hjcm. tirr
iionkurrcncen var færdig, oc vi så dcrfor ikkc. at
Thomas fortsirttc med at nlaxe og dcrmed vinde
qaskonkurrencen foran en unqarcr, dcr droppcrlc i
sidstc start på _qrund af forkert indstilling af timcren.

I Ir cnt der vandt Wakefie ld. r'ed vi ikkc cndnu.
A-2 fly.sIfs1; Dc to tjckkcr. Crha og Horejsi, Ste-

ilin Rumpp os cndnu cn vesttyskcr cirklede i lang

tirl. Crha var tlcn {Ørstc. der gik i rirnclig luft. og han
lrk ti.i og:ii omkrinc 3l'i minut. Lidt eftcr udlrtstc de

::!r!irc. mcn tlc iik nogct dårlieerc lult og lanclede
.ille ire nrcd {lurrkc lu sckunders mcllcmrum. Crha
r.rntl: .tt:.-r rteti Srefan Rumpp og Ilorejsi pi dc
iolgunj; li.,.i'r r .

.louttt Krn'squunl

4t'u, ...):'ra' -,,k;i "l" ÅW-w',t.1 . t'3

Linies tvrin gs - s ommerlej ren
1988
15.-2{.juli 1988 i åalbrirg
Rundt rccnct 5l I i;l:.ri;r; :r.,r ce lunrlct vcj til årets

modelfl 1l esom;l;ri;ir.
Lejrcn bl* i rr .::rt,r..: ir.i dcn 15. juli til den 2.1.

juli: det cr lidi \.r.:. .:. n.r:n.,it. mcn dct \iste sig

at værc cn grrd t1i.irr.:t:,r:. i,,r i.lrct i Lrgcn for Vlrr

mest til bingo.
Lejren blcr'. ligc:():r iiu::- .::

veltrimmcde baner i .-\.il'rt,::.
-: I'.: \\i.1!r)i\

Til vores sponsorer
Vi takkcr mangc sansc for s:lcr tii ror-..1
lcjr 88.

Der blcv gii et flottc {a\ er ai:
Leif O. Mortcnsen
Castrol A/S
OTAA/S
F. Heimann & Co. .\ S

Den Danske Bank
Hobby & Leg
3M A/S
Dansk Olic AJS

,r*
ry_r'

Sf,rik e

Nr. 1, 2 og 3 i sonutL'ilt'jreils b\srykortkun'cnce: Lars
MorlensetL 11s715 llafiI71|1pj rtI Jut lttuil:ot.

Combat
Der blcv skrevct hi\tori. r dcnnc "disciplin" i år.

Dog ikke nogen god hirtoric. Drr r ar ncntlig kun trc
til start. Normalt er dct dcn gren. dcr har flest
dcltagere. Det ladcr til. at dcr cr lcngcrc for dc

aktive at rejse fra Jylland til Kobcnhlrn. cnd det cr
den modsatte vej.

Vi, Bjarne . Henning og Stig. \,lir blerct truct mccl

at Jan Lauritsen ville deltage med noc.t ii\itnccrct
streamertrækkeri, men Jan kom til skade rcd cn
håndlanding med sin Bad-ycar. Dc trc iloj si lllc
mod allc.

Fra KLM konkurcncan pti sotrunerlejren.

Stigvs Bjarne 2-2 iklip, men mcro lult tid til Stig.
Der blcv virkeli_q flrtjet til. Flcrc healing-klarc jonr-
fruer og dode russer Iincr.

Stig vs Henning 1-2 i kiip. Da Henning havdo cn
del jordtid i startcn af kampen, jagtede han de sidste
2/: minut Stigs knude. Med simpel ry._qllwnins og ct
par blafrere, fra hæmme, fik Henning mere jordtid,

men ikke knuden. Henning vandt dog alligevel mcd
6 sekunder.

Hcnning vs Bjarne. Denne kamp fik jeg ikkc sct,
da dcr var cn hcl clcl mekanikerarbejde. Eftcr en tlct
kamp 2-2 vandt Hcnning DM 88 vcd at have mindrc
grounci tid end Bjarne (to kampe/turncring).

r-u

stillingen:
1 llcnningForbck
2 Stig Mol)cr
3 BjarniSchou
4 Rcsten

I Stunt begyndcr \,ar dcr modt in BEGYNDER op
Dettc var Flemminq Pctcrse n fra Kobcnhavn. Lagde
ud mcd en solr ntcdaljc - ilot nok.

Stilline Stunt Bcer ndcr
I Hcnrik Ludr icscn
2 Flcmming Pclcr:cn
3 Stis \lollcr

4l

'.:.a"!t?.;,{
ry.:. 3t&"1



Stilling Stunt Ekslerr
1 Leif Eskiid:en
2 Leif O. \lortensen
3 Robert Percrsen

AIt i alt noset skuffende deltagermæssigt, men til
gengæld blæste det godt.

Stig M6ller

DM referat i linestyring
Året DM var henlagt til IKEÅ's parkiringsplads i

Tåstrup med græsklasserne afuiklet overfor på
DANBYG's arealer.

Speed:

Der var 4 deltagere til start; men det var meget småt
med startvilligheden, idet der kun blev noteret 2

tider ialt, så det var nemt at finde vinderen.

Tættest på Leif Eskildsen var 9,5 omgang i stande-
ren.

1. LeifEskildsen o 240,48 225,85

Mini Speed:

Her var der mere gang i sagerne, men det var måske,
fordi der blev brugt dieselmotorer af de erfarne
Team-Race folk.

Niels Lyhne var en klar vinder i en sjov klasse.
1. Niels Lyhne-Hansen 0 123,84 0

2. CarstenThorhauge 0 716,24 110,84

Good-Year:
Der var tilmeldt 3 hold, men det ene udgik inden
løbene.

Kampen var hårdere, end tiderne viser, men også

her var det meget start-uvillige motorer, der blev
przesenteret.

Der blev kun fløjet t heat og derefter finalen, hvor
ingen af motorerne startede under opvarmningen,
og der gik faktisk 135 sek. før det første brøl lød fra
et af holdenes motorer.

Derfor blev tiderne mildest talt elendige.
1. Niels L.Hansen-K. Pedersen 5:02,6 11:08,5

2. JanOvesen-C.Thorhauge 8:05,9 148omg

Team-Race:

Her var der mere stil over tingene i det relativt tyndt
fremmødte deltagerantal. Udenfor banen stod alle
de gamle rotter og så på - uden modeller - det var
Iidt flovt. Tiderne, der blev flpjet, var ikke fantomti-
der, men der blev vist god Team-race med godt
holdarbejde og pæn flyvning i dct meget jævnbyrdi-
ge felt. Finalen blev en gyser, hvor det lykkedes
Jørgen Kjærgård/Ib Rammussen at vinde med 1

omgang foran favoritterne med et godt kæmpende
Bjørn Hansen/Luis Petersen hold ikke Iangt efter.

1. J. Kjærgård/lb Rasmussen 3:49,8 - 7:43,9

2. C. Thorhauge/J. Buth 3:44,9 87 omg7:45,9

3. Bj.Hansen/L.Petersen 4:29,1 4:17,5 8:10,9

4. N. L.-Hansen/K. Pedersen 0 4:21,5

Hans Geschwendtner

Referat fra VM i Kiev L988
Som de modige/dumme folk, de er, drog combat/
druk-holdet fra 86 til Kiev - dels for at fly/e combat
og dels for at afprøve, hvor langt russerne er kom-
met med Glasnost. Over Heiniken Bæger, Helle
Ohm Mortensen var )managcr(.

Undervejs fra Moskva til Kiev fik vi afproret en

sovjetisk 1{ skala model af et amcrikansk passager-
fly (selv fluerne havde de fået med). Her slutter så al
information for skala, speed, stunt og team-race
folk. Vi fik 'kun" set combat de fire dage, stævnet
varede. Vejrmelding 35-40" C i skyggen,3-6 m/sek.

I combat var der 43 deltagere fra 17 lande. For det
danske hold var det spændende, om vinterens an-
strengelser med at ændre på USE'erne og konsstru-
ere nye modeller ville bære frugt.

Under den officielle træning kunne vi konstatere,
at vi som de første i de sidste 6 år fløj lidt hurtigere
end russerne, og at modellerne også var nogle af
dem, der vendte bedst. Flot klaret afjomfruer.

l. runde:
Stig var den første dansker, der skulle i ilden mod
Thomas Mejzlik fra csr. Denne kamp vandt Stig let,
da Thomas blev disket for at løbe ud afcirklen uden
at sige det. Derefter var det Henning, som modte en
svensk berynder Wisur (hvor er de danske berynde-
re?) Også her blev det til dansk sejr efter god flyv-
ning.

Som rosinen i pølseenden eller hvad? skulle Bjar-
ne flyve mod Ingvar fra Sverige. Bjarne lagde ud i sin
sædvanlige aggressive stil; men denne gang havde
Ingvar trænet hjemmefra, og med et let dyk mod
jorden lykkedes det ham at lokke Bjarne i jorden.
Her beviste både modellen, som holdt, samt mekani-
keren, hvordan sådan et "pit" skal gøres. Da det stod
3-2 i klip til Bjarne, blev hans liner kappet i et
linevikkel, hvorefter modellen fløj over bag tilskuer-
ne - og Bjarne valgte omflyvning. I omflyvningen
blev det 2-2 i klip og lidt jordtid til Bjarne, da
modellen døde, da han tog det sidste klip. Så Bjarne
tabte, hvilkct han ikke syntes var så galt, da dette var
dagens bedste kamp.

I første runde tabte også Monique Wakkerman
NL samt Norbert Figus D. Norbert vandt flyvemæs-
sigt over Loet Wakkerman NL. Men med team-race
folk som mekanikere kan enhver tabe. Selv ikke en

begynder vil forsgge at starte en gl6derørsmotor
uden at sætte gløderørsklemmen på motoren.

2. runde:
Stig skulle møde Christian S, men da modellerne
blev sendt op, viste det sig, at streamerne havde
samme farve. Så kom en omflyvning, hvor det blev 2-
2 i klip og fuld lufttid efter en del spænding, fordi
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Stig havde en streamersnor viklet om propellen, så

motoren kørle i 2,5 minutter megel langsomt. Så det
blev endnu en omflyvning, åbenbart havde alle disse

omflyvninger sat Stig i krigshumør, mens Christians
nener slos ham helt ud. Stig vandt en flot flojet
kamp mcd-l-2 iklip.

Så blev det Henninss tur. \Ian ,skullc mode en

ukendt bulgarer. Henning startede med at tage hele

streameren, hvorefter han gik i defensiven i de reste-
rende 3,5 min. Det lykkedes ham at undgå bulgare-
ren, så han vandt 1-0 i klip.

Som den sidste - hvilket også blev hans placering -
fløj Bjarne mod Bossi (I). Endnu en ukendt. Efter at

have taget hele streameren skulle Bjarne forsøge at
gøre Henning kunststykket efter og forsvare sig i
over 3 min.

Dette er en noget ukendt rolle for Bjarnc, og han

er da heller ikke særlig god til det. Han tabte med 2-l
iklip.

Så nu havde Stig og Henning en fuldtids mekani-
ker (turist). Hvis de ellers kunne holde ham fra den

russiske champagne, som var billig (ca. 20 kr. pr.
flaske) og særdeles god. (Sidste information for
turister).

I dcnne runde tabte også igen Moniquc og Nor-
bert.

3, runde:
Her skulle Stig og Henning møde henholdsvis Do-
roshenko og Necheukin, regerende verdensmester,

begge USSR.
De fløj begge lige op med russerne, men tabte på

jordtid, da de danske letvægtsmodeller ikke kan
klare et sammenstød med de russiske 450 gram mo-
deller. Så nu havde de kun 6t liv tilbage hver.

4. runde:
Nu var det de to andre russeres tur til at møde Stig
og Henning. Stig fløj mod Beliaev, og efter at de

DIN SKRAIDESPAND
KAN IKKE LI'BAITERIER

- og det gælder også flybatterier,
siger din kommune

begge to havde taget 2 klip, fiøj de sammen i luften.
Beliaev havde 1 model smadret, og på den anden var
nålen knækket, så han var ikke i stand til at flyve de

sidste 1,5 min. Stigs ene model var totalt smadret,

mens den anden manglede haleplanet; her viste den

danskc vikingeånd. at kampen ikke er færdig, før
den er flojtet af. Ved hjælp af haleplanet fra den
smadrede model og V2 flaske cyano, hvoraf det

meste kom ud på Bjarnes hænder, lykkedes det at få
en model flyveklar; det var bare en skam, at Stig
havde "glemt" at nyindstille håndtaget, så modellen
fløj kun nogle få meter. Stig vandt med 20 sekunder.

Hennings sidste kamp var mod den nye russiske

mand Faizov. Trods al forsigtighed fik Henning helc

streameren i første klip, hvorefter Faizov efter me-
get besvær fik 2 klip og vandt kampen.

(Så var der endnu en dansk turist).

5, runde:
Denne gang skulle Stig møde Hammerslay GB, som
er en af opfinderne af gløderørs Combat. Det viste
sig, at han havde glemt at forny sig. Stig vandt i fin
stil med 4J iklip.

6, runde:
Stigs sidste kamp blev mod Necheukin USSR, og her
fik han lammetæv. Han tabte 5-1 i kiip. (Her skal
nævnes, at de sidste 2 var gaver, da kampen allerede
var tabt). Der blev sagt tak med et smil.

Vinder og verdensmester blev Faizov USSR uden
at tabe en eneste kamp. Han er også regerende
russisk mester.

Arrangementet var i top; russerne var meget ven-
lige, specielt de russiske piloter, som vi blev rigtig
gode venner med.

Det gik endda så vidt, at de efter konken tog ud
sammen med os og nogle amerikanere mm. og træ-
nede i 2 timer, før vi blev afbrudt af 2 byger. Den
første regn, den anden pebervodka.

Alt i alt var dette et af de bedste VM's vi har været
med til.

Pris pr. mand m/k ca.

net til DKR/fllveminut).

Resultater iøvrigt:
F2A Kalmykov,USSR

Schelkalin, USSR
Pitskalev, USSR

F2B Zhang,Kina
Kolesnikov, USSR
Wang, Kina

F2C Barkov/Suraev
Shabashov/lvanov
Nazin/Vorobiav

6000. (Ønskes ikke omreg-

Bjame Scnou
(udtales SHO)

301,76 km/t
299,50 km/t
299,00 km^

6126 point
6086 point
6034 point

3:22,5 3:26,4 6:42,0

3:77,8 3:22,4 6:42,9

3:19,9 3:20,4 6:56,7



Filskov Cup 4.-5. juni
Dette års Filskov Cup startede n:-c ::i: oier:iret
vejr, som først løftede noger iitr; :,r: r::;;:-t mecl
svag termik, der dog blev kraitiii:i .::-::ttrn,f.n.

Flyvetiden for de tre fls nin_Ee: il:\ ::i :i j _10 min.
Allerede i lbrstc fl]r'ning ldiJ. Kcl.j SrircnS€fl

linien - 26 min. .11 sek. Torfen R:li:rssen fulgte
dette op og floj 22 min. 16 s:i. E:;er;ile rre t'lwnin-
ger var dog hele 7 orer li n:n. crg l:e::i de J over 29
min.

Termik-i'lnninse n blev vundet af Per Hinrichsen,
der kLr:r :æiic>i ol di 3ll min. ved at fly/e 29.56, idet
dc io h:rrer Ke!ci og Torben fløj over tiden, hvilket
:iei{€r iorbeil i den gale retning. Keld fløj 5 sek.

oS Torrcr - sek. over tiden.
Di.:;ncefllningen var lidt af et lotteri, idet vin-

i:n r ar ca. 10 grader skæv på fllveretningen, således
ar det var svært at få fornøden starthøjde til at

beoive sig ud på ruten.

Kun 5 fik point i distance, og de første var ret
beskedne resultater. Men da den lzengste giver 1000
point, gav selv små distancer gode point. 15 min. før
deadJine kom et trough ind fra syd, og Torben
Rasmussen startede og udløste lige på forkanten af
det. Efter udløsningen steg modellen med næsten
uformindsket fart og var hurtigt i meget stor højde.
Måske var Torben bange for at miste modellen, - i
hvert fald landede han 8 km fra pladsen.

Det var en udsøgt fornøjelse at være konkurren-

celeder for piloter med så god disciplin og flyvemæs-
sig standard.

Kaj Sqrensen

Resultat
l.TorbenRasmussen 1994
2. PrebenJensen 1465

3. PeterJuul 1385

4. TorbenKrogh 1310

5. John Rasmussen 1256
6. Per Hinrichsen 999
7. KeldSørensen 996
8. Karsten Sørensen 939
9. Preben Nørholm 621

10. FlemmingWeen 593
11. JanHansen 582
12. NisJacobsen 438
13. Ulrich Reichmann 412
14. Heinrich Jørgensen 408

15. Hans Erik Larsen 133

Jysk mesterskab F3B 5. juni
19 piloter plus ofiicials og hjælpcrc modte grund-
lovsdag op til J\l i F-18 p: Brabrand Modelflyve
Clubs flyveplads ved Laciine.

Grzesset uden om phdsen var netop blevet slået,
så de ydre lbrhold skulle r'ære i orden. Vejret viste
sig dog ikke fra sin allerbedste sidc fra morgenstun-
den, så de traditionelle rundstykker blev nydt under
tunge og fugtiee slqcr. S$erne holdt dog tæt og
forsvandt under i. rundes termikllyvning, hvorefter
vejret var prastluldt indtil middag, hvor der kom en

byg".
I det fine vejr blev der tlojet manse sode termik-

flyvninger, men det var især i speeden. det viste sig.

at BMC's dominans blirer mere o,q mere udhulet.
idet Peer Hinrichsen og Jesper Jcnsen tia Sonder-
borg havde hurtigste hhv. trediehurtigsre tid i forsre
runde. De to har med stort held kombineret linger-
ne fra et tysk byggesæt "Rubin" med en hjemmcla-
vet krop og har fået et meget velfln ende t-lr .

I anden runde satte Karsten dog alle på plads r ed i

speeden at sætte ny dansk rekord med 15.1 sek for de
4 x 150 m, virkelig flot. Karstens tl1, "Safir... som han
selv har lavet, er bygget i forme, og han har derved
kunnet opnå en finish og udformning, som ikke er
set bedre i Danmark.

Vi nåede p.gr.a. regnen midt på dagen ikke de fire
runder, som konkurrenceledelsen havde håbet på,
men også allerede efter tre runder kunne den rigtige
jyske mester udpeges, det blev ikke overraskende
Karsten Jeppesen.

Det gode vejr, de glade piloter og de mange dejli-
ge officials gjorde, at dette JM blev en eod oplevelse.

\r 1. I oe -l ri'!i "Irst .\1est.'r.iÅlrå F-iB .\,J

l. KarstenK.Jeppesen 3996
2. PeterJ. Christensen 3757
3. John Rasmussen 3725
4. Peer Hinrichsen 3708
5. Peter Mikkelsen 3653
6. Kjeld Sørensen 3639
7. Niels-E. Rasmussen 3613

8. JesperJensen 3561

9. Torben Rasmussen 3444
10. Jan Abel 3305

i1. Jan Hansen 3055

12. Torben Krogh 3029
13.LarsKroghJensen 2998
14. Preben Nørholm 2962
15. Jan Christensen 2793Jysk trtester 1988. Ktrsten K. Jeppesen, med sin Saphir.

2 Meter på AvnØ2616
Den årlige 2-meterkonkurrence på Avn6 blev i 1988

alholdt den 26. juni. Ved udløb af tilmeldingsfristen
var der tilmcldt 6 deltagere, men det faktiske delta-
gerantal blev dog kun 5.

Under provcflJvningerne kom der på et tidspunkt
en let støvresn, men den varede heldigvis ikke ret
længe, og resten af dagen var det tørvejr.

De to første runder blev fløjet i solskinsvejr med
et par enkelte s\'er. Vinden kom fra østlig retning,
hvilket gav nogle gode termikbobler indimellem,
ligesom der også var de uundgåelige nedad-ture.
Efter anden runde lukkede skydækket sig, og der var
ikke meget hjaelp at hente i form afvarme opadgåen-
de luftstrømme.

Konkurrencen blev som sædvanlig afuiklet i en
kammeratlig atmosfære og god sportsånd. En speci-
el tak skal gå til Claus, der stod for pointsammentæl-
ling og resultattavle. I pausen sad Claus og regnede,
talte sammen og førte tavle, så det var muligt at følge
slagets gang.

"Slagets gang" gik, som det mange gange går i en
2-meter konkurrence: en Phgnix lagde sig i spidsen
allerede fra starten og holdt denne position gennem
hele konkurrencen. Det skal hertil siges, at piloten,
der styrede den førende Phønir, var debutant inden
for 2-meter klassen. Konkurrencen på Avnø var
Morten Munkesø's første 2-meter konkurrence, og
efter min opfattelse blev han "bidt" af det, så nu
skulle der være en 2-meter pilot mere at konkurrere
med.

De gvrige placeringer skiftede lidt efter runderne,
og slutresultatet blev som følger:

1. Morten Munkesø 5053 pt.
2. Kim Hansen 4727 pt.
3. Børge Hansen 4629 pt.
4. Jørgen Meier 4505 pt.
5. JensPeterJensen 4030pt.

Km Hansen

Nordjysk Mesterskab
i 2-meter klassen
Hjørring Modelflyveklub afholdt i weekenden den
6.-7. august Nordjysk Mesterskab i 2-meter klassen
med 15 deltagere, samme anlal som deltog i Dan-
marksmesterskabet 1987.

Hjørring Modelflyveklub har al mulig grund til at
være tilfreds med dette deltagerantal, og vi siger tak
til både piloter og hjælpere, som alle var med til at
gøre de to dage til en sportslig succes.

Og så lidt hisrorie!
Det ernæsten 38 år siden, der sidst blev afholdt

stzevne for modelsvævefly i Hjørring, - nemlig den
22. oktober 1950. Denne begivenhed var et distrikts-
stævne for fritflyvere i klasse A-2, hvor undertegne-
de blev vinder. (Jeg har papir på det). At det er gået
lidt tilbage for samme person siden dengang fremgår
af nedenstående resultatliste.

Vi kan berolige alle med, at Hjørring Modelflyve-
klub ikke har planer om at lade endnu 38 ir g1, før
det næste staevne for svævefly.
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Det Nordjyske \Ic.ter:kab i l-mcrer klassen 1988

var prosramsat til ar L'es\nde lordag kl. 10.00, men
på grund af rindcn. som holdt si_q pænt mellem 8 og
l0 m/sek.. blcv starrcn udsat til kl. 12.30.

Pii trods af rinden. som stadig på det tidspunkt
blærte med en str rke på mellem 6 og 8 m/sek., blev 1.

runde atriklet med kun 6t uheld. Søren Bolet var så

uhcldie at brække vingen på sin model. Denne begi-
venhcd må have givet Søren et chok, for det varede
en halv time, inden vi fik ham til at finde en ny frem
fra bilens bagagerum. Det må have vucret en ordent-
Iig forskrækkelse, for Søren mødtc ikke op om søn-
dagen.

Lørdagens overraskelse var Arne Buus fra Him-
merlands Modelflyvcklub, som før dette stævne var
et ubeskrevet blad i 2-meter sammenhæng. Efter
f6rste runde, som var den eneste, vi nåede om lørda-
gen. lå Arnc på en fornem 4. plads. Lirtt zergerligt. at
Arne ikke kunne møde op om søndagcn for at for-
svare denne stilling.

En anden positiv overraskelse var Jan Abel fra
Frederikshavn Modclflyveklub, som også var ukendt
i 2-mctcr klasscn før dette stzevne. Jan Abel er bedre
kendt blandt F3B og F3F piloter. Efterhånden som
stævnet skred frem, var der vist ct par af favoritter-
ne, dcr begy-ndte at få kolde fødder.

For at være sikkcr på at kunne nå dc sidste 2

runder inden søndag kl. i6.tX). blev vi enige ont at
startc næste dag kl. 8.00.

Dagen begyndtc med delvis ovcrskret rcjr. mcn
vinden var faldet til mellem 3 og 5 mrsek.. cn vind-
styrke, som passcr bedre til de fleste 2-meter svieve-
re. Midt på formiddagen kom der en ubehagelig dis,
og flere modeller var ved at forsvinde i de lavthæn-
gende skyer, men 2. runde blev trods dette gennem-
ført uden uheld.

Efter middagspausen kom solcn frem, og 3. og
sidste runde blev fløjet i et pragtfuldt sommervcjr.

Wndeme fra Nordjysk Mesterskab i 2tneter klossen. Fra venstre: John Chistensen (nr. 2), Henik Nederyaard
(nr. I ) og Torben Chistensen (nr. 3).

Som arrangører kan vi kun glæde os over, at vi fik
lejlighed til at vise vore gæster fra Sjælland, at vejret
i Vendsyssel kan være andet end strid blæst og

kuldc.
Dct cr vort håb. at alle deltagcrne fik så meget ud

af de 2 dagc. at de har fict hst oc mod til at beso-ec

os igcn tiJ n:.\t. rr.

H\is noq.r orerhoredcr errærd at hc:hæiriee:ig
med. er dct også r,ærd at rage ahorligt. - og det tror
jeg, de fleste gjorde.

Det må imidlertid ikke forhindre os i samtidig at
have det sjovt, - og det tror jeg de fleste syntes vi
havde ...!

... På gensyn næste år.

HjØning Modelflyveklub
Bprye Manensen

Resultater fra Nordjysk Mesterskab
i 2-meter klassen
i. H.Nedergård,Hjørring,BluePhoenix 542'1

2. J.Christensen,Hjørring,BluePhoenlx 5286

3. T.Christcnsen,Hjørring,BluePhoenix 5148

4. JanChristcnsen.Hjorring.BlucPhoenix 4795

5. JanAbcl.Frederiksharn.BlucPhoeni"r 4713

6.Finn\iel:cn.Hjorring.BlucPhocnix 45?5

7. Steen Hoj Ra:musscn. SMSK Metric 4477

8. Borgei{artensen,Hjørring,BluePhoenix 4329

9. FlemmingJensen, Hjørring, Blue Phoenix 4276

l0.JesperMadsen,SMSKBluePhoenix 4189

11. ClausMathiasen,Aarhus,BluePhoenix 4135

12. Helge Madscn, Hjørring, Blue Phoenix 3840

13. A.Buus,HimmerlandsMlk.,BluePhoenlx 1584

14. SørenBolet,Hjøning,BluePhoenir 1228

15. KnudJensen, Hjørring, Metric 1054

DM i F3A
på Lindtorp Fllreplads ved Holstebro
den 20.-21. august
Lørdagen startede med en god gang torden, og dettc
gjorde, at vejret var mcget uroligt resten af dagen

med frisk blæst og bygcr ind imellcm.
Til trods for dettc nåedc vi 7 runder om lordaccn.

Kun lidt blank solbeskinnct aslalt og sult forhindrc-
de os i at få 8. runde mcd.

Næste etape af DM var bestemt til at foregå kl.
9.00 søndag morgcn, men på grund af for lav slqbasc
kom stævnet først i gang kl. 9.45, og de sidste runder
var nået inden kl. 13.00. Efter at dommerne var
fodret af, kunne præmieuddelingcn finde sted allc-
rede kl. 13.30 med nedenstående resultat til følge:

Klasse A:
l. PeterChristensen
2. ErikToft
3. SvendPlougstrup
4. CarstenPørneki

5. FinnLerager
6. JensJørgensen

Klasse B:

1. StccnLcn'ad
2. Kristian Kragh
3. Or c Hansen
-1. \lichaelKragh
5. Morten Jensen

6. Anders Rasmussen

KlasseJUMBO:
1. Erik Nymark
2. Bent Møller
3. H. P. Nørgaard

2286pt. som ikke kan opveje tabet af de manglende erfarne
2211pt. konkurrencepiloter i denne klasse.

Anderledes glædeligt var det at se B-klassen. Her
var det helt nye og meget unge piloter, der mødte
frem, og som havde den rigtige gnist og fightcr ånd.

Hiis disse unge mennesker bliver plejet rigtigt, vil
dcr r'ærc grundlag til n11 materiale i A-klassen, og

dctte hester.

Jumbo-klassen bod ikle pi noget stort, bortset fra
modellerne. Her var det dog en "ukendt.,, som blev

nr. 2, og nr. 3 udgik desværre i første runde på grund
af formodet radiofejl. Selv om der var 4 tilmeldt i
denne klasse, mødte nr. 4 aldrig op. Blandt andet
dette indikerer, om det er forsvarligt på et sportsligt
plan at afholde DM med så få deltagere.

1717 pt.
1679 pt.

i5-lS pt.

151 i pt.
139-1pt.

I 373 pt.

1074 pt.
1024pt.

o pt.

3561 pt. Vi vil gerne her fra Holstebro RC Modelflyveklub

3354pt. Skal der en vurdering af det afholdte Danmarks takkedeltagerneogdommernefordenmåde,devar
334 I pt. Mesterskab, må det konstateres, at der er en vigende med til at afvikle stævnet på.

2802pt. tilslutning i A-klassen, med en beskeden fornyelse, LeifDamguartlJøryensen

Danmarksmesterskabet i
Skala
27.-28. august hos KFK i Soderup, Sjælland.
Vejrudsigten, der kommer i radio og TV, skal man

ikke altid tage for gode varer. To dage før dette
stævne fik vi spået blæst og regn; men se, hvad der
skete: strålende sol og svag vind. Ideelt vejr til et

skalastævne.
Alle klasser for skalafly var gæster hos Køben-

havns Fjernstyrings Klub i denne weekend for at

kåre danmarksmestre i Jumboskala, F4-C skala og i
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Dan-skala. Stævnet var usædvanligt perfekt arran-
geret af r'ærtsklubben, og der var mødt 12 smukke

modeller op med deres piloter, der i år havde en god

standard. så man kan roligt fastslå, at stævnet var en

smuk succcs til glæde for både deltagere og det store
antal publikummer, der var mødt op.

Sådan et skalastævne er ikke blot spændende ved

sine konkurrencer. men også meget underholdende,
fordi det i hoj grad er individuelle modeller med
individuelle programmer, der flyves med. Dog ville
det være dejligt, om der var lidt flere med som

deltagere; antallet var i år 4 stk. i Jumboklassen, 3

stk. i F4-C og 5 stk. i Dan-skalaklassen. Det var nok,

men det ville være sjovt, hvis der med tidcn kom

flere.
En ting, der især var spzendende. var kampen om

DM i F4-C klassen mellem langelænderen Finn
Nielsen med hans meget smukt byggede og velfly-
vende skalamodel af en Britten Normann Islander,
ct to-motoret fly, og vor veteran indenfor skalaspor-
ten, Ivar Nobel. der var mødt op med en kunstgen-

stand af en model af den gamle dobbeltdækker
Neuport 27 fra l. verdenskrig. Begge fløj, så illusio-
nen var fuldkommen: men til sidst var det Finn



Nielsen, der vandt 1. pladsen og dermed DM i F4-C.
I Jumboklassen dystede to jyder om førsteplad-

sen. Det blev Helge Madsen med sin Super Decath-
lon, der minder noget om en Piper Cup, der blev
mesteren her, og Flemming Jensen, begge fra Hjor-
ring, der besatte pladsen som nr. 2 med sin dcjiiec
Biicher Lercke. På trediepladsen kom sjællænderen
fra RFK, Poul Miinsberg, med sin gode relproedc
model af kunstflyveren Pitts Special S-1.

I Dan-skala vandt jyden Kim Frandsen med en

smuk model af en P-39 1 Airacobra. en kendr iager
fra 2. verdenskrig, og fik sit mesterskab med Jorqen
Abel fra den arrangerende klub I.JK på andenplad-
sen. Han fløj smukt med sin dohbchdækker \\'aco
YMF-5. På trediepladsen lå Kim Knurlsen med sin

skalamodel af den kendte kigsflper lra 1. r'erdens-
krig, SE-5A.

Det var et dejligt stævne, o,g vi slæder os til næste
år.

Benn Julilin

Resultåtliste for F4-C skalaklassen

1. Finn Rasmussen Britten Normann Islander
2. IvarNobel Neuport 27.C.1
3.BennyJuhlin ThulinK.Jager.

Resultatliste for Jumbo skalaklassen
1. Helge Madsen Super Decathlon.
2. Flemming Jensen Biicker Lerche.
3. Kim Knudsen SE-5A.
4. PrebenJacobsen ArkrostarMk. 1.

Resultatliste for Dan-skalaklassen
1. Kim Frandsen Airacobra.
2. Jørgen Abel Waco Ymf-S.
3. Kim Knudsen SE-5A.
4. Ulrik Liitgen Neuport 1S C.

5. Jørgen Dunch Spitfire \{k.F.\I\-.

>>Nabokonkurrence<<
Modelflyve Klubben Gudenå afholdt sondaq rjcn

28. august et stævne. hvortil 8 naboklubber Var inri-
teret; men da dagen oprandt. modte der bare 7 pilo-
ter op på grønsværen i Helstrup Enge, og de var alle

fra Modelflyve Klubben Gudenå.
Nå, men flyves skulle der, og der blev flpjet Ju-

nior-stunt, der er et populaert program, og hvor alle
kan deltage.

Vejret var i sit gode lune, hvilket jo er en væsent-

lig komponent ved et sådant stævne. Og vi kunne
glæde os over, at der også mødte tilskuere op - dcr
erjo altid en lille chance for, at en cnkelt bider på o-e

bliver modelflyver om en hals.

Biltedet giver et godt indtryk af, hvor glade de ser

ud, disse brave meend med deres prægtige maskincr.

Følgende placerede sigved dagens flyvninger:
1. OIe Rix Pedersen

2. Harry Hougård
3. Per Nymark

+
R(: * unionen
RC-unionen er den danske landsorganisa-
tion for modelfllvning med radiostyrede
modeller. Unionen er tilsluttet Kongelig
Dansk Aeroklub og F6ddration Aeronauti-
que Internationale. Årskontingentet er kr.
250,-. Ved indmeldelse skal der altid betales
et fuldt årskontingent. Medlemmer, som
indmeldes i årets sidste halvdel, vil automa-
tisk få overskydende beløb refunderet i næ-
ste års kontingentopkrævning.

Bestyrelse:
Erik Jepsen, KFK, formand,
rlf. 0l 93 11 08

Ole Wendelboe, KFK, næstformand
Sven Abrahamsen, Den røde Baron
Philipp Emborg. Skive M{k.
Anders Breiner Henriksen, Falcon
Arild Larsen, AMC
John Møller, MMF Herning

Sportsudvalget:
Philipp Emborg
Rusengvej 6, Junget,7870 Roslev,
ttf.07 597082

Styringsgrupper:
Kunstflyvning

Ejner Hjort
Syrenvej 5, 6650 Brørup,
ttf. 05 38 13 17

S,, ttv,'ntodcIIer:
Jorgen Larsan
p;3..s ;11;.r -r ll. S:,rrri:!.
--rr t l1;.1s;. i j rr- u- :n \

Skaldrnodt!!tr:
Bo L1bæk
Storegade -lb C. 5500 Grenå
tlf. 06 32 78 68

Helikoptennodeller:
Rasmus P. Thorsen
Nørregade 25. 4970 Rødb;
tlf.03 90 2127

Hobbyudvalget:
Gert Larsen
Pilehaven 9. 5610 Assens
tlf. 09 71 30 90

Fll eplads-udvalget:
.{ndcrs Br:incr Hcrrik:cn
Gejsinsrcj -16. 66(N I Vci.n
lif. 0-\ 5ti 5E 8-j

Rekordsekretær':
Preben Nørholm
Godthåbsvej 7, 7400 Herning

Frekvenskonsulent
Frede Vinther
Violvej 5,8240 Risskov
tlf.06 l7 56 44

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
ttf.06 22 63 19

Giro 3 26 53 66

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 9.00-19.30

Lørdag kl. 10.00-13.00

Søndag lukket

RepræsentantskabsmØde
RC-Unionens årlige ordinaere repræsentantskabs-
møde finder i år sted den 30. oktober i Nyborg.

Indbydelse vil fremkomme iform af en Kluboricn-
tering, så du skal spørge i din klub for nærmerc
information.

Ny klub
Dcnne gang byder vi igen velkommcn til cn ny klub.
Det er den første klub, tilsluttet RC-Unionen på

netop dette sted; det drejer sig nemlig om en klub på

Færøerne.

Torshavnar RC.Felag v/ Birger Simonsen, Silagø-
ta 4, FR-100 Torshavn.

Ny rekordsekretær
Som ny rekordsekretær efter Bgrge Cramer Hansen
har bestyrelsen udpeget Preben Nørholm, som vil
være kendt af mange for hans store arbejde som

formand for sportsudvalget gennem mange år.

Prchen Norholm. adresse er:

Godthåbsvej 7. 7.100 Herning.

A-certifikater
79S Jorgcn Sorenscn, Nusernc
799 Kim Breinbjerg. Brandc Mft.
tl(X) Bjarne Christophersen, Brande Mfk.
801 Henning Danielscn, Brande Mfk.
802 Jan Pehrson, Østjysk RC
803 Jørgen Meier, SMSK
804 Lars Therkelsen, Grenaa Mfk.
805 JesperKrarup, Comet
806 Lars Jørgen.sen, Haderslev RC
807 Birger Dam, MMF, Herning
808 Allan Rasmussen, Østbornholms Mfk.
809 Brian Vissing Sørensen, OMF
810 Steen Molls Rasmussen, OMF
811 Torben S. Hanscn. OMF
\ll BcntJcnscn. Brande \lfk.
S13 Jor,scn Chano Rocrholt. RC-Ørncnc

Radiosvævediplomer (RSD)
A-diplom
51 Lars Rasmussen

52 Finn Nielsen, Hjørring Mfk.

B-diplom
34 John Christensen, Hjørring MIk.

Kluborientering
Der er udsendt Kluborientcring. bl.a. mcd en remin-
der om repræsentantskabsmodct samt orientering
om medlemstal. opfordring til at rekvirere en med-
lemsfortegnelse fOr stemmeoptælling og endelig lidt
om modelflyvning omtalt i massemedierne.

Klubfortegnelse
En komplet klubfortegnelse findes i Modelflyve Nyt
nr. 3188.
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Nekrolog
Det var med stor sorg vi modtog meddelelsen om, at vor gode ven og klubkammerat,
Kjeld Østergaard, var død. Han døde afet hjertestop søndag den 14. august 88 i en alder
af kun 44 år under et modelflyvestævne i Tarp ved Flensburg.

Kjeld var ikke en person, man kendte i modelflyvekredse ude i landet; men alligevel
var han en af dem, som trak i trådene. Kjeld var med til at starte Holstebro RC-
Modelflyveklub og var i mange år sekretær for klubben og gjorde et stort arbejde for
denne.

Kjeld var ikke konkurrencepilot, men forbandt sin modelflyvehobby med hyggeligt
samvær og kammeratskab.

Kjeld var også en af dem, som sørgede for, at familien også var med, når man tog ud til
stævner og træf. Dette er en ting. som kendetegner Holstebro RC-Modelflyveklub i dag.

Vi vil alle savne ham dybt. og en stor medfølelse går til hans kone og2børn.

'Erevære hans minde' 
Holstebro RC-Modelflyveklub

Orientering fra
RC-svæveflyvegruppen

Vedr. 2 meter regler/
konkurrence
Efter mundtlig opfordring til Svaeveflyvegruppen i
vinter om at optage 2 meter konkurrence under
SSG, har SSG besluttet at imødekomme denne op-
fordring.

I forbindelse hermed er SSG interesseret i, om

dcr er nogen, der har forslag til rettelse af 2 meter
regler.

ssG

Viking F3F Slope Race'89
Til det store internationale skræntstævne i Hanst-
holm i begyndelsen afjuni næste år bad vi om forelø-
bige tilmeldinger i juli for at lodde interessen. Der er
nu forhåndstilmeldt præcis 50 deltagere fra udlan-
det i form af 5 mands hold (ikke alle hold er fuldtalli-
ge) fra følgende lande: England, Island, Israel,
Nordirland, Norge, Schweiz, Tjekkoslovakiet, Skot-
land, Vesttyskland (3 hold: nord, syd samt Vest-Ber-
lin) og USA (2 hold: Nord- og Sydcalifornien). Det
må siges at svare til vore maksimale forventninger,
også selv om der skulle blive lidt frafald, når det
bliver alvor. Dertil kommer naturligvis et dansk

hold. Kvalifikation hertil afsluttes med DM her i

begyndelsen af oktober.

Ny verdensrekord?
Det forlyder fra Californien, atJoe Wufiz i sommer
har fløjet en målflyvning på 140 miles med RC svze-

ver. Det er 225 kmt Altså præcis 200 km mere end

Kjeld Sørensens danske rekord sidste år. Forudsat
godkendelse er det verdensrekord i målflyvning FAI
kategori nr. 25 og amerikansk rekord i både målflyv-
ning og fri distance. (Der findes ikke en rekord
kategori for verdensrekord i fri distance, heller ikke

danmarksrekord). Den tidligere rekord havde Jack

Hiner fra Illinois, vist nok ca. 102 miles. Det er
velkendt, at det kræver et overordentligt tæt samar-

bejde mellem pilot og chauffør på følgebilen at fl1ve

distance i termik. Joe's chauffør var hans kone Jane!

Joe Wurtz må være noget af en tusindkunstner
med svæver, for han deltager i Viking Race skrænt-
stævnet i Hanstholm nzeste år som medlem af det
Sydcaliforniske hold "Del Rq Racers".
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Orientering fra
Skalagruppen

Stævner, sæsonen 1989
Som i sidste nummer vil jeg gerne opfordre klubber,
der er interesserede i at afuikle et skalastævne i 1989,

om at henvende sig på tlf. 08 63 40 40.

Formandsskifte
Som en konsekvens af, at jeg flytter til Schweiz, har
det været nødvendigt at få en ny formand for skala-

gruppen.
Hugo Dueholm - tidl. formand for skalagruppen -

har velvilligt indvilliget i at overtage posten forelø-
big frem til reprsesentantskabsmødet, hvor der som

altid skal ske nyvalg.

Hugo Dueholms indtræden er fuldt accepteret af
skalagruppen samt af RC-unionens formand Erik
Jepsen, og jeg er sikkcr på, at Hugo igen som tidlige-
re vil udfore et stort stykke arbejdc.

Til slut vil jeg gerne sige tak til allc. jeg har været i
forbindelse med gennem dette arbejde og især til
Karen Larsen samt vore skaladommere.

Bo Lybæk

Hallo, hallo!
Ducted fan fans
Så er vi her igen med et ducted fan-møde den 4.

december 1988 i Nykobing Falster, som er ca. midt-
vejs for alle.

Emner, vi skal tale om, er bl.a. vort internationale
ducted fan-stævne i 1989 og afuiklingen af dette
steevne. Til den tid kan vi fortaelle om de nye model-
ler på markedet, vi har set i Tyskland.

Yderligere emner, som I gerne vil have taget op,
kan I meddele, når I tilmelder jer. Vi starter kl. 10.30

og slutter senest kl. 17.00.

Der vil være mulighed for at købe sodavand og

kaffe med wienerbrød, og i middagspausen vil der
blive vist video fra ducted fan-stævne i Tyskland
september 1988.

Tilmelding snarest af hensyn til plads, dog senest

den 21. november 1988. Tilmelding til Arvid, tlf.
03 85 96 95 efter kl. 16.30.

Til jer fra Jylland, som forhåbentlig kommer. sej-

ler der en færge fra Spodsbjerg (Langeland) kl. 8.,{5.

Vi ses! og husk

Når der er luft fra fanen
går det godt fra banen.

På ducted fan'ernes vegne

An-id Jensen,

Sdr. Vedby Skowej 29,

1800 Nyksbing F.

PS. Sidste nyt: Ducted fan-stævne 1989 bliver afvik-
let på asfaltbane, så alle kan komme i luften.

Nyt fra hobbyudvalget
Her er en opdateret fortegnelsc over RC-Unionens
eksisterende videofilm.

Videofilmene er alle i VHS format og af meget

forskellig kvalitet. Man må tage hensyn til, at det er
kopier, og at nogle af filmene er lavet af amatører,
som gør deres bedste for at få et godt resultat.

Videofilmene kan lånes af klubberne tilsluttet
unionen mod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr.
30,- pr. forsendelse, som iøvrigt højst må indeholde 2

film.
Det er ikke muligt at låne film ud til enkeltperso-

ner, da det først og fremmest er til brug for klubber-
ne, oftest i forbindelse med en klubaften. Dog har
ungdomsskoler også mulighed for at leje filmene,
dog mod betaling af kr. 60,- pr. ekspedition.

Videofilmene udlånes gennem seketariatet og

skal bestilles senest 14 dage fgr lånedato, og gerne

endnu tidligere, hvis det er muligt.

Wdeofilmliste, september 1988

Modell-Helikopter-Præsentation
RC-helikopterfilm med flyvning og demonstra-
tion.
32 min. Tysk tale.

Turbo Fan

Videofilm der omhandler flyvning og konstruk-
tion af RC-fly med fan (impeller) drift.
60 min. Engelsk tale.
Haderslev RC Show 85

RC-flyshow, alle typer RC-modeller-
135 min. Dansk talc.
Modells grands Illusions
Skalamodeller - radiortrrede. lines4rede, frit-
flyvcndc.
45 min. Engel:k tlle.
\Iemphisbelle. Fight for the Sb
F)1film nr. l- B-17 - også kaldet Flyvende Fæst.
ning - samt kampoptagelser fra Anden Ver-
den:krig.
,lS min. Engelsk tale.

a

9.

10.

n.



14. Spitfire
Flyfilm 14. Spitfire'ns historie samt flyveopvis-
ning med en Mk. IX.
59 min. Engelsk tale.

17. Kombi nr. I
Harsewinkel 84, Barkaby 84. RC-film.
I l0 min. Tysk. Svensk tale.

20. Barkaby85
Film fra Nordens storste RC-sirl:tlrrræf.
60 min. Svensk tale.

22. 19. internationale KZ Ralll i Søuning l9E6
Det er iklie modeiflr. iiinen handler om. men
rigtige fl1', lige fra eksperimenraifll til de sidste
nye inden for cir ilfln nin_cen.

60 min.

23. Skala-\}I i \orge l9E6
Det er en film lbr skalaentusiaster og alle an-
dre. der iniere:screr sig for flyvning.
Ca. ll0 min.

24. D\Iskala. Borup l9E6
Ingen tale. Spilletid.l5 min.

25. Helikopter
Helikopter for begyndere - 30 min.
DM for helikoptere, Viborg 1986 - 20 min.
Opvisning fra VM i Oslo 1986.

26. Filskov Cup/,|\IC Hobbyflyvertræf
Fra Filskov Cup 1987 og AMC Hobbyflyvertræf
1986.

70 min.

27. HelikopterDM 1986

Fra DM i Viborg 1986. Desudcn helikopter-
opvisning fra VM 1986 samt Åhent hus flyve-
stævne i Trundholm 1986.

40 min.

28. RC-svævemodeller

DM i højstart hos BMC i 1986 (kvalitct l l.
30 min. Segelflugparadies. TECK 30 min.

29. ConvairMetropolitån
Bygning og konstruktion af Conrair \{etropoli-
tan med 4 meter spændvidde.

40 min. Dansk tale.

30. RobbeCharter
For begyndere. Bygning af Charter.
Ca.60 min.

31. Fllveopvisning på Tirstrup
Tirstrups 50 års jubilæum sept. 86. Bl.a. Con-
corde og kunstflyvning med jetfly.
35 min.

32. Flyvning med RC-modeller
Hvordan man starter med at fl)./e RC-motorfly.
Amerikansk film.
Ca. 60 min. Engelsk talc.

33. Videoglimt
Bl.a. kunstfllvning - rigtige fl1. ikke modelt'lr.
Med bl.a. Chipmunk. $lonracc mellem P51

Mustang, Thunderbolt m.tl.
30 min.

36. Svensk fllveopvisning
Med bl.a. Spitfire. P-5i \lustang. \{essersch-
midt mv. Desuden Saabs 50 års jubilæum og
film af Airbus.
45 min.

37. Byron Originals Show

U.S. Naly Blue Angels.
Ca.90 min.

38. Søflytræf. KFI(Falken 1987

Ca.30 min.
40. Påskehøjstart/skrænt

Hanstholm 1987.

Ca.30 min.
4I. IIARRIER

Historien om den rigtige Harrier som kan starte
lodret.
Ca.50 min.

42. Veteranflyvestævne i Frankrig
Ca.50 min.

Modeltegninger fra RC-unionen
1. GROKKER kr. 30,-

Hojvinget motor.oo.r .n.i'rii.t;;;;;;;;ng.
Spændvidde 9f[ mm. Motor 0,8-1 cm'. Til 2 kanalcr.

2. SPITFIRE(TorePaulsensoriginaleteening).................. kr. 45,-
Semiskalamodel til kundstfl yvning
Spændvidde 1600 mm. Motor 10 cmr. Til 5 kanaler.

3. SPITFIRE(nyudgave-omtaltiMFNnr.2lST ............... kr. 65,-
Semiskalamodel til lettere kunstfl yvning.
Spændvidde 1600 mm. Motor 6,5-10 cmr. Til 4 kanaler.

4. DART2 kr. 85.-
Parasolvinget motormodel med sideror. Kan bruges som berynderfly.
Spændvidde 1300 mm. Motor 2.5-4 cm'. Til 3 kanaler.

5. KLUBBENS2-METER kr. 75.-
Svævefly i en standard ud over det sædvanlige for klassen.
Spændvidde 2000 mm. Til 2 kanaler.

6. KATANA 2tegninger kr. 90,-
Højvinget siderorsmodel specielt for hegyndere.
Spændvidde I 410 mm. Motor 3-5 cm'. Til 3 kanaler.

7. MINIKOBRA................. kr. 35,-
Lawinget motormodel med krængror.
Spændvidde 730 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

8. SAABJ-2l kr. 35,-
Lawinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 740 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

9. T-17 kr. 45,-
Semiskalamodel, spændvidde 1200 mmm, motor 3,5 ccm,4 kanaler.

10. SPITFIREMKIX 2tegninger kr. 150.-
Skalamodcl størrelse 1:6,9, spændvidde 1620 mm, motor 10 ccm totaks,4 kanaler.

11. MONNETMONEX2tegninger ............ kr. 150,-
Skalamodel størrelse 1:3, spændvidde 1750 mm, motor 6,5-15 ccm firtakts
eller 6,5-10 ccm totakts,4-5 kanaler.

12. VIDUNGESMT kr. 70.-
Lawinget stuntmodel, spændvidde 1210 mm, motor 3,5-4,5 mm,4 kanaler.

13. SMTF4LCON.............. kr. 70,-
Som Vidunge SMT, mcn enklcrc at byggc med bedre plads til motor.

14. STAR kr. 55,-
Hoit insct be,s\ nd:r-motor-model. Spcndr idde I S0(l mm. 3 kanaler.

.{i1i t. -izil-Eir ir r rtt l. tkp.,1tht r ot pono.

RC Unionens bomærke.lille selr,klæbende ................... kr. 3,00
RC Unionens bomærke. stort seh,klæbende ................. kr. 5,00
RC Unionens bomærke, broderet på stof kr. 25,00
Lovbefalet methanolmærkat, selvklæbende pr. stk. ........... kr. 3,50

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

-stk. 

union-srn.31ft s 1. 56 i

-stk. 

unionsmærker. store .... å kr. -5.00 ialt kr.

-stk. 

unionsmærker, stofbroderede .... å kr. 25,00 ialt kr.

-stk. 

methanolmærke .... å kr. 3,50 ialt kr.

Samlet pis kr.

Pengene skal vedlægges i check udstedt til RC-unionen.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Klip kuponen ud - eller skiv din bestilling på et kott - og send ind til:

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Telefon 0622 63 19
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[: r i t J ly u ni n gs - U n i o ru n

Fritflyvnings-Unionen er den danske lands-
organisation for modelflyvning med fritfly-
vende modeller. Unionen er tilsluttet Kon-
gelig Dansk Aeroklub og F6d6ration Aero-
nautique Internationale. Å,rskontingentet
for juniormedlemmer er 160 kr., for senior-
medlemmer 320 kr. Indmeldelse sker vcd at
indbetale kontingentet til unionens sekreta-
riat.

Bes[lrelsesformand:
Leif Nielsen
Landlyst 12, Lilballe, 6000 Kolding
Tlf. 05 56 i6 76

Fritfl lvnings-Unionens sekretariat:
Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4, 2.th., 8200 Århus N.
Tlf. 06 10 19 86. Giro 713 95 35

Distriktschef ØST:
(Øst for Storebæh)

Henning Nyhegn

Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Ttf.022635 25

DistriktschefVEST:
(Vest for Storebæh)

Hugo Ernst
Ægirsvej 38. 7000 Fredericia
Ttf.05929293

Bestyrelse iøvrigt:
Erling Lund Jørgensen
Havepladsve j 162, 1.tv., 7000 Fredericia.
Tlf. 05 91 16 04

Jens B. Kristensen
Gårdhøjen 1, 4690 Haslev
Tlf. 03 31 32 -54

Aage Wcstermann
Sjællandsgade 119A. 1.n'..

8000 Århus C. Tlf. 06 19 66 13

Fritfl lvnin gs-Unionens redaktør':
Per Grunnet
Blomstervænget 21, 5610 Assens
Tlf.097729 68

Fritfl Svnin gs-Unionens materialesalg:
JBrgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Handewitt
Vesttyskland. Tlf. 009 49 4608 6899

Konkurrencekalender 1988
9/10 Jysk Mesterskab, Skjern.

16/10 OM-F's klubmesterskab klasse A, Odense
231 10 Høst-il Øst, Hillerød.
30/10 Høst-II Vest, Otterup.
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6/l I Winther-Cup. ØstA/est.
13/11 Landsmøde,Korsor.
2711i OM-F's sidste flFedag. Odense.
4/12 Winrher-Cup. Øst,Vest.

Konkurrenceindbydelser:
9/10 Jydske \lesterskaber 1988, Skjern.
Årets Jrdske lv{esterskaber afuikles traditionen tro
på dc Skjern'ske enge.

Konkurrencen starter med briefing kl. 9.00 ved
vores sædvanlige mødested, nemlig branddammen
på r'ejen mellem Skjern og Lønborg.

Herefter flyves der 5 starter i halvanden timers
perioder, således at der bliver god tid til hjemhent-
ning efter lange flyvninger i den gode vind ...!

Der flyves alle klasser, og alle er velkomne til at
deltage. Vandrepokalerne kan dog kun vindes af
medlemmer af jyske fritflyvere - præmierne af alle.

Startgebyr for seniorer 50,- ogjuniorer 25,- kr.
Af hensyn til forarbejdet, præmieindkøbene og

det afsluttende kaffebord bedes du tilmelde dig en-
ten pr. telefon eller pr. brev til konkurrencelederen:

Frank Dahlin, Gjerager 7,6880 Tarm.
Ttf.07 37 24 42.

16/10 OM-F's klubmesterskab i klasse A.
Klubmesterskabet afholdes på St. Højstrup, der lig-
ger et par kilometer vest for Odense nord for hoved-
vejen mellem Odense og Middelfart. Konkurrenccn
er også åbcn for modelfllcrc. som ikle er medlem
af Olv{-F.

Konkurrencen starter kl. 12.00 med briefing på
pladsen, og der flyves derefter fem perioder i lpbet
af eftermiddagen, såfremt vejret tillader det. OBS:
Pladsen åbner først kI. 12 - indtil da er den optaget
af hundetræning.

Oplysning om, hvordan man finder ud til pladsen
samt om vejret fås ved henvendelse til Claus Bo
Jørgensen på tlf.09 123695 om formiddagen efter
klokken 8.00.

30/10 Høstkonkurrence II Vest, Otterup
Den sidste høstkonkurrence i distrikt Vest afholdes
på den funske muld ved Otterup, Nord for Odense.

Konkurrencen starter med en briefing på pladsen
kl. 10.00. Herefter flyves 5 perioder af halvanden
times varighed.

Der flpes alle klasser.

Startgeblret er l-i.- for seniorcr og f-i.- for junio-
ICT.

Af hensln til forarbejdet. præmieindkobene og
det afsluttende kaffebord, bedes du tilmelde dig
enten pr. telefon eller pr. brev til konkurrencelede-
ren:

Bjarne Jørgensen, Regner Lodbro gsvej 7 2,

5200 Odense V. Tlf.09 16 67 41.
Bjarne vil også kunne fortælle dig, hvordan du

nemmcst finder tlyvepladsen ...

6l11 og 4l12 Winter-Cup... Ny konkurrence
Vi har tidligere set Summer-Cup's, mini World-
Cup's, World-Cup's, Admirals-Cup(!), men nu får vi
også en Winter-Cup!

Winter-Cup'en, som er en videreførelse af di-
striktskonkurrencerne. strækker sig over de seks

vinter-måneder fra november til april og består af
seks enkelte konkurrencer. Der afholdes konkurren-
ce hver den første sondag i den pågældende måned
(6111, 4112,811. 512, 513 og 2/4), og disse flyves samti-
dig både i Øst og Vest.

I distrikt Øst flyves konkurrencerne på Trolles-
mindeÆavrholm ved Hillerod. Konkurrenceleder er
Henning Nyhegn, som du skal tilmelde dig til senest
en uge før den pågaeldende konkurrencedag. Hen-
nings adresse er:

Henning Nyhegn, Industrivænge! 28,

3400 Hillerød.
I distrikt Vest flyves konkurrence både centralt og

decentralt! Og det betyder med andre ord, at du kan

vælge, om du vil flyve på din egen lokale flyveplads,
eller du vil drage den måske lange vej til Skjern
Enge, hvor der hver konkurrencedag vil blive fløjet
... Fllver du på din lokale flyveplads, skal du huske at

have to tidtagere med, du skal flyve fem starter, og
hvis du flyver max. i alle starter, skal du flf/e to fly-
off starter d.v.s. første fly-off start + 60 sek. og
anden fly-off staft + 120 sek. til den mormale max.
tid i din klasse. Du sender så straks dine resultater til
distriktslederen:

Hugo Ernst, Ægirsvej 38, 7000 Fredericia.
På Skjern Enge vil konkurrencerne blive afuiktet

som normale 5-starts konkurrencer med halvanden
times perioder. Konkurrencen starter hver gang

med en briefing ved branddammen kl. 10.00, og
konkurrencen vil hver gang blive afsluttet med en
hyggestund over en kop dampende kaffeithe ... en
tradition, man igen ønsker at tage op. Konkurrence-
leder i Vest er:

Leif Nielsen, Landlyst 12, Lilballe, 6000 Kolding,
som du skal tilmelde dig til senest en uge f6r den
pågældende konkurrence.

Resultatet af de seks konkurrencer tælles sam-
men, og vinderen i hver klasse vil modtage en flot og
evigt vandrende pokal.

Vi er allerede mange, som HAR købt de lange
uldne og nye langskaftede gummistøvlerr ...

Øvrtgt...
l:ndsmøde den 13. november,.. i Korsør...
Landsmodet afholdes denne gang i Korsør. Nærme-
re indbydelse til det kommende landsmøde udsen-

des direkte til dig sidst i oktober.
Du bgr dog allerede nu sætte kryds i kalenderen,

for det er på landsmødet, at du med din stemmeret
er med til at fastlægge den kommende sæsons aktivi-
teter ...

Vi forventer at kunne starte mødet ved 10-11

tiden, og det plejer at slutte sent på eftermiddagen ...

Men husk: - at indsende dine forslag til vedtagelse
på landsm6det mindst fire uger i forvejen. Det bety-
der, at forslagene skal være formanden i hænde
senest lørdag den 15. oktober l9EE,

Send dine forslag til:
Leif Nielsen, Landlyst 12, Lilb alle,
6000 Kolding.

Vel mødt i Korsør...

Lad være...
- Niels Lejheich har i en bog af prof. Demuth læst, at
man kan bruge 3-57o propylen oxid, C3H6O som
tomgangsforbedrende stof.

Han har imidlertid bemærket, at det er kommet
på en liste over kræftfremkaldende stoffer, og Luis
Petersen fra Linestyrings Unionen har f6lgende
kommentar til denne oplysning:

Fra brugsanvisningen fra Struers har jeg følgende
oplysninger: Giftig. Kan fremkalde kræft. Farlig ved

indånding. Undgå enhver kontakt. Rygning forbudt.
Irriterer gjnene o.s.v.

Med andre ord - Iad være.

Det er rigtigt, at man har brugt det i linestyret
speed i mange år (men man siger jo også, vi er
tossede). Men det bruges kun i forbindelse med

ekstremt høje nitroblandinger 70-80c/c, hvor man

har problemer med forbrændingen ved de meget

høje omdrejningstal. I alle andre forhold er nitrome-

tan, æter eller måske lidt acetone fuldt tilstrækkelig.

Et andet stof, man ofte ser nævnt, er Nitrobenzol,
i blandingsforhold pL l-sc/o. Også her gælder det.

LADVÆRE!
I99,9Vo af tilfældene kan man ikke måle forskel-

len, undtagen måske på ens egen levetid!



Linestlrings-L'nionen rCL-unionen) er
den danske landsurrganisaiion ior model-
fl1r'ning med ljne.:)rede modeller. Unio-
nen er tilslutiet Krrngelig Dansk Aeroklub
og Fedirat ion .\eronautique lnlernationa-
le. Arskonrineenrer er li0,- kr. for direkte
medlemme:. \ledlemskab kan også opnås
gennem indmeidelse i en af de klubber, der
er tilsluttel lnionen. \ærmere oplysnin-
ger herom ils ira unionens sekretariat.

Bestl relsesformand:
Stig \loller
Offenbachsrej 2.1, 2. n.
2-150 København SV

TIl. 0l .16 28 64

Besty relse iøvrigt:
Luis Petersen

Østergårds Alle 28

2500 Valb;
TIf. 0l 30 05 5l

Jørn Ottosen
Fløjtevej 5, 3650 Ølsrt kke
Tlf. 02 r7 66 62

Jørgen Aagaard
Tjørnevej 13, 4140 Borup
Tll. 03 62 64 18

Jørgen Kjærgaard,
Schrumsvej 6,

5700 Svendborg
Tlf.09 22 t5 99

Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04 52 51 0l

Henning Forbech
Elmegade 10, 8200 Århus N
Tlf. 06 l0 34 53

Benny Furbo
Sofiendalsvej 22, 7 400 Herning
Tlf. 07 22 50 89

Jesper B. Rasmussen

Engtoften 33, 9280 Siorrorde
Tlf. 08 3l 9l 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Pia Rasmussen

Engtoften 33, 9280 Storrorde
Tlf. 08 31 91 98

Giro: 5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Luis Petersen

Østergårds A116 28

2500 Valby
Ttf. 0l 30 05 5l

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Tlf. 03 62 68 37

Nyt design i speedhåndtag

Bjorn Hansen tra Comet har lavet et utradi-
tionelt håndtag. der er nemt at fiemstille.
Man behover i den enkleste udformnin_g kun
en boremaskine, hulskærer, sav, file og ge-

vindværktøj.
Selve håndtaget består af en 5 mm plade,

hvori man med hulskæreren laver en rille, der
passer til den wire, man nu har; han bruger 1

mm.

Til at holde wiren i rillen skrues en plade
fast over rillen. Selve wirelåsen, der gør det
muligt at justere linerne, er blot en flad pinol-
skrue, der går ind og trykker på wiren.

Tværstangen kan være et drejeemne som
vist. men hvis man har problemer med at få
ting drejet, kan man nØjes med at købe et 8

mm gevindstag, der spændes fast med mØtrik-
ker. og bruge endnu 4 møtrikker som styr i
pylongaflen.

Der bores to -5 mm huller til sikkerhedsrem-
men. og hvis man onsker et mere behageligt
håndtag. limes et par stykker hårdt træ på
begge sider af aluminiumspladen.
Herefter formgives selve håndtaget individu-
elt efter ens hånd med sav og file. Det er
faktisk det største arbejde.

LUP

FLY-BIL-BAD

Holte Modelhobby
Øverødvej 11, 2840 Holte

Erik Skou

Telefon: Privat:
024201 13 02806903
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Her finder du kontakt-telefonnumre til de tre modelflyveunioner samt alle tilsluttede modelflyveklubber

MODELFLWNING IDANMARK

Nakskov Modelllyveklub (Nakskov Flyveplads)
Kurt Johansson. 03 94 14 27

Odense Model-Flyveklub
Klaus Andersen. 09 18 27 26

Middeltarl FC-klub
Poul-Erik Linnet. 09 40 63 93

Vestfyns Modelllyveklub
Kim Lisborg, 09 63 27 65

Fåborg Modeltlyveklub
Svend Fauerholm Christensen, 09 2l 58 66

Årslev Model-Flyveklub
Bo Johansen, 09 99 22 50

Sydfyns Modelf lyveklub (Rudkøbing)
Steffen H. Johansen, 09 21 76 46

Kolding RC Club (Varmark)
Christian lversen, 05 57 2826

Sydiysk Modeltlyveklub
Ahrend Kuseler. 04 65 02 08

Grænseegnens Modelflyveklub (Kragelund)
Hermann l/ollzen, 04 67 65 50

Sønderborg Modelllyveklub (Sønderborg)
Hans Chr. Rokahr, 04 4201 46

Haderslev RC (Diernæsslrand)
Henning Clausen, 04 57 73 47

Skibelund RC Modelllyveklub (Skibelund, Gram)
Arne Barsballe, 04 82 14 06

Arrow Toftlund Modelflyveklub Cloftlund)
Leo Enggaard, 04 83 12 46

RC Klubben Falcon (Veerst, Vejen)
Allan Sørensen, 05 55 71 81

The Flying Tigers, Holsied (Holsted)
Ulrich Teichmann, 05 39 3517

Esbierg Modeltlyveklub (Varde Flyveplads)
Eigil N. Hansen, 05 11 66 41

Bibe Modelf lyveklub (Vilslev)
Flemming S. Nielsen, 05 43 17 87

Vesliydsk Modeff lyveklub
Preben Christensen,OT 37 51 82

Jydsk Luflcirkus (Spiald)
Frederik P. Frederiksen. 07 35 28 74

Ringkøbing Modelllyveklub
Benny E. Andersen,0T 321424

Tårnfalkene (Uldum)
Bent OIe 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 Modelflyveklub
Bent Jensen, 07 18 19 34

Mldtlydsk Modeltlyveklub (Skinderholm)
Per lversen, 07 26 83 37

Holstebro RC-Modelllyveklub (fvis)
Leil Damgaard Jørgensen,OT 42 4224

Rydhave BC Klub
Erik Grøn, 07 44 00 59

Nordvestiydsk RC Klub
Chr. Manly Thomsen, 07 82 35 24

Thy FC Klub
Jørgen Larsen,07 97 16 18

RC Klubben Propellen
Ole Nielsen. 07 87 90 28

Skive Modef lyveklub (Skive)
Hans Henrik Aaby, 07 52 05 79

Sleipner Modelllyveklub (Hadsten)
Leil Kurt Hevang, 06 92 62 24

Århus Modelflyveklub (Lystrup)
Mogens Birn, Birkehaven 16, 06 22 56 29

Grenå Modeltlweklub (Hesselager)
Niels Bille, 06 33 41 95

Dlurslands Modelf lyvecenter
Jens Hauge Nielsen, 06 48 26 78

Silkeborg Modelf lyveklub
Jens Jørgensen, 06 82 98 46

Klellerup Egn's RC-Klub
Jørgen Nielsen, 06 88 29 97

Ry Modelllyveklub (Krogstrup)
Henning Sørensen, 06 92 73 81

Skanderborg Modelklub
Finn Pedersen, 06 52 09 75

østiydsk FC Modelflyveklub
Jens Larsen,05 64 73 43

Viborg RC Klub (Møgelkærvej)
Keld Gade, 06 62 92 63

Brabrand Modeltlyve Club (Lading)
Torben Laursen, 06 15 78 45

Modeltlyveklubb€n Gudenå (Helslrup Enge)
Per Nymark,06 41 50 52

Modelflyveklubben F 16 Rougsø
Vagn Frisk, 06 48 15 66

Bierringbro Modelf lyveklub (Gerning)
Aage Oamkjær, 06 65 87 56

Hobro Fiernstyringsklub (Handest)
Thorbjørn Jørgensen, 06 45 20 96

Nordiysk Radiostyrings Center (Nørholm)
Leif Nørgaard Jensen, 08 18 04 73

Dronninglund Modelf lyveklub
Johannes Svaneborg, 08 25 73 65

RADIOSTYRINGS.UNIONEN
Sekretariat:

Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tll. 06 22 63 19

Formand:
Erik Jepsen,01 93 11 08
(træfies hverdage 9t7.30, lørdage 913)

Svævellyvestyringsgruppen
Jørgen Larsen, 07 97 16 18
Kjeld Sørensen, 06 81 37 90
Torben Krogh, 04 46 48 23

Kunstllyvestyringsgruppen
Einer Hjort, 05 38 13 17
Finn Lerager, 02 27 86 06
Erik Nymark Jensen, 09 41 66 79

Skalastyringsgruppen
Bo Lybæk, 06 32 78 68
Benny Juhlin, 01 60 29 37
Hilmer Petersen, 0275 5214

Helikoplerstyringsgruppen
Rasmus P. Thorsen. 03 90 21 27
Bendthe Nielsen, 05 88 54 54
Per Skandhauge, 09 56 14 67

Hobbyudvålget
Sven Abrahamsen, 02 97 68 61
Ejgild Hjarbæk, 03 54 53 43
Gert Larsen, 09 71 30 90
Peter Windfeld, 0'1 51 52 15

RADIOSTYRINGS.KLUBBER
Klubberne står i postnummerorden efter konlaklmandens
adresse. Hvis klubben har anmeldt en flyveplads, står dens
beliggenhed i parentes efter klubbens navn.
RC-ørnene (Amager Fælled)

Olul Olsen, 0'l 21 87 97
Windy (Amager Fælled)

Per Hassing Christensen. 02 61 08 87
The Red Arrows

Nicolaj Hermann,0l 55 29 04
Elektro Flyve Klubben al 1987

Bertel Tangø, 02 98 67 20
Siællands ModelsvævetlWeklub (Hersledøster)

Steen Høj Rasmussen,024517 44
Københavns Fiernstyringsklub (Soderup, Fløng)

Flemming Madsen, 02 52 84 32
Sydkystens Modelllyveklub

Birger Follin, 02 60 18 04
Den Røde Baron (Værløse)

Ole Veggerby, 02 92 23 05
Comet (Amager Fælled)

Benny Steen Nielsen, 01 53 60 14

Lyngby Modelllyveklub (Eremitagesletten)
Carsten Westergaard, 02 89 09 80

Modelflyveklubben Condor
Mark Pedersen, 02 20 86 88

Nordsiællands Helikoplerklub (Nivå)
Allan Hansen, 02 27 59 03

Nordsiællands Fiernstyringsklub (Hillerød)
Peter Selmer, 02 27 67 75

Bastrupflyverne
Jørgen Frier Hansen, 02 81 08 45

Modelllyveklubben Flyvef isken
Mikkel Frank. 03 95 47 73

østbornholms Modelf lyveklub
Kim Kure, 03 99 70 17

Nuuk Modelllyveklub
Hans Jørgen Christensen
Box 439, 3900 Nuuk

Julianehåb Modelf lyvere
Preben Pedersen, Box 257, 3920 Julianehåb

Radiollyveklubben Slangerup
Ole Hilmer Petersen, QZ 7 5 52 14

Borup Modeltlyvere (Kløvested)
Poul Erik Witzel, 03 67 92 30

Modelflyveklubben Falken
Ole Burild, 03 58 82 92

Dragsholm RC Klub
Søren B. Jensen, 03 45 13 92

Vestsiællands RC-klub
Carsten Jørgensen, 02 39 93 60

Kalundborg Modelf lyveklub
Ebbe Andersen, 03 50 11 83

Biergsted Modelf lWeklub
Niels Leitritz, 03 46 83 08

Holbæk Modelflyveklub
Frank Larsen, 03 44 07 26

Haslev Modelllweklub
Bjarne Andersen, 03 69 36 85

Sydslællands Radiotlweklub (FSN Avnø)
Kim P. Hansen, 03 75 18 41

Modeltlyveklubben Albatros
Arvid Jensen, 03 85 96 95

Vordingborg Radiof lyveklub
Carlo Wultl, 03 77 54 61

Modelf lweklubben Tippen
Niels Vallentin, 03 85'18 54

Brønderslev Modelf lyveklub FC
Jan Laursen, 08 28 24 48

Sæby ModeltlWeklub
Erik Christensen, 08 4621 44

Sandmose Modelllyveklub RC
Kaj Pedersen, 08 24 60 94

Himmerlands Modeltlyveklub
Peter Silberbauer, 08 39 19 92

Modeltlyveklubb€n Take Off (Farsø)
Hugo Duehoh, 08 63 40 40

løgstør Model- & Flernstyringsklub
Arne Nielsen, 08 67 1 1 52

Hiørring Modelllyveklub (Nørlev Strand)
Helge Juul Madsen, 08 94 18 81

Frederikshavn Modelf lweklub
Leil Vestergaard, 08 42 6074

Skagen RC Clup (skagen)
Svend Hjermitslev,0S 44 35 02

Thorshavnar RC-Relag
Birger Simonsen, Silagøta 4, FR-100 Torshavn

LINESTYRINGS.UNIONEN
Sekretariat:

Pia Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tff. 08 31 91 98

Formand:
stig Møller, 0t 46 28 64

LINESTYRINGS-KLUBBER
Klubberne er opfort i postnummerorden.
Esrum Linestyrings Klub

Jan Lauritzen, 01 35 37 51

Modelllyveklubben Comet
Luis Petersen,0l 30 05 51

Modelf lyveklubben Kioven
Stig Møller, 01 46 28 64

Modeltlyveklubben Windy
Kjeld Frimand, 02 97 02 94

Modelllyveklubben Orkan
Jørn Ottosen, 02 17 66 62

Frederiksværk Modelklub
Jesper Palm, 02 12 22 99

Skovbo Linestyringsklub
Jørgen Aagaard, 03 62 64 18

Herlølge Modelllyve Klub
Ren6 Nielsen, 03 67 50 02

Svendborg Linestyringsklub
Jørgen Kjærgaard, 09 22 15 99

Haderslev Modelf lyveklub
Kurt Pedersen, 04 52 51 01

Trekantens Modelllyveklub
Niels Lyhne-Hansen, 05 86 62 19

The Looping Star
Bjarne Simonsen, 053227 38

Herning Modelllyve Klub
Aage Wiberg, 0712 82 42

Aarhus Linestyrings Klub
Btarne Schou, 06 18 43 59

Aviators Modelllyvere
Ole Bisgaard, 0813 86 55

Modelllyveklubben weco
Ove Andersen. 08 26 91 '13

FRITFLWNINGS.UNIONEN
Sekretariat:

Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4-ah., 8200 Arhus N
Tll, 06 t0 19 86

Formand:
Leii Nielsen, 05 5616 76

FRITFLWNINGS-KLUBBER
Klubberne er anlørt i postnummerorden. Harreslev Model-
llyveklub ligger iTyskland, lige syd for grænsen.

Termik, Hillerød
Henning Nyhegn, 02 26 35 25

Sølvpllen, Ringsted
Peter Buchwald, 03 64 33 88

Odense Model-Flweklub
Claus Bo Jørgensen, 09 12 36 95

Skiern Modeltlyveklub
Erik Knudsen, 07 35 17 67

Taulov Modelflyve Klub
Erik Jensen, 05 56 21 66

ldom Modelflyveklub
Hans Flasmussen. 07 48 51 88

Århus Fritllyvnings Club
Ole Vestergaard Pedersen, 06 10 19 86

Harreslev Modelflyveklub
Jørgen Korsgaard, 009-49 46 08 68 99

Giv straks besked om ændringer
ti I d i n u n ions sek retariat.

50



Opslngstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere til
ikke-forretningsmæssige kob- oq sals-annoncer
af modelfly og tilbehør til modeltlr. .{nnoncer
for andet bliver brutalt smidt i papirkunen.
Samme omfangsige depot blier og:å endestation

for ulæselige annoncar. unnoncer rden ufsender og
lignende.

Redaktpren Jår aJlob _for sine .frusrrationer yetl at
slette alle fonner for roscndc onrale af de udbudte

ffikter, Iigesonz han.forkoner nzed hånl hånd, hvis
lejlighed bvder sig.

Til gtnea ll L r tntnn(L'm( gdtis.
Artttottctr ril Opslaqstarlen skal indsendes en

måned .for bludets utlgirelse til:
\Iodelfllre \11
Kastanievej -1, 5EE4 Gudme

En ting ti! ... .lnnoncer til Opslagstavlen, reilelser til
allerede irulsendte annoncer og lignende modtages
kun pr. br*. Så selyotrt du omhygeligt indtaler din
annonce på ,llodelf\te Nyts telefonsvarer, vil den

under irryen omstændiglrcder komme med i bladet.
Du skal skite den ned (skiv tydeligt!) og indsende
den inden desd-line.

Sælges: I år gammelt Graupner D-4, 40 MHz 2-

kanals fjernstyringsanlæg med 2 C-505 ser-
voer. Der medfølger simproplader, oplad-
ning på 500.2 x 100.2 x 50 og 25 mah. ladestik
til ovenstående anlæg + 12 stk. opladelige
batt. til sender og modtagcr. kr. 1.300,-. Mul-
tiplex højstarttov på ll0 m til svicvefly op til 2
m spv. kr. 150.-. "TJUK". n1'ligt færdigblg-
get HLG, aldrig flojet. spr'. 100 cm. til l
servoer, kr. 200.-. Kjartan Færch.
0i 53 57 60.

Sælges: Ny OS 48 Surpas .l-taktsmotor med
dæmper, kr.1.200,-. Kavan power-panel, kr.
150,-. Håndpumpe og brændstofbeholder,
kr. 100.-. Tlf. 06 80 19 60.

Sælges: Kalt. Baron 40 med eller uden OS 45

FSR. Tlf.08 56 17 37 (Lars).

Købes: Modtager til Robbe Luna AM 6 kanal,
evt. med 4 kanals modt. OS 45 FSR, ny,

ønskes byttet med 6,5 ccm 4-takter (helst
OS). TIf. 03 71 38 25. Arne - efter kl. 16.00.

Sælges: Futaba FP-T6GN 35 Mgh. med 9 seno-
er, 2 modtagere. 2 stk. modtager aklu-s. 2
sender akkus. I stk. N{onsun. I stk. mini flr'. 1

stk. Pilatus Porter. I stk. IUr. Clean. 1 srk.
Mustang P 51D. I stk. Fladfisk. Alle fl1 er
delvis færdige. Endvidere diverse motorer
fra 0,8 ccm til 10 ccm. heraf I stk. Webra 6,5

ccm speed, I stk. 10 ccm O.S.6l FSR, I stk. I
ccm Webra. I alt 10 motorer. Diverse lydpot-
ter og resonnanspotter, hjul, spinnere, pro-
peller, tanke, brændstof, olie samt startkas-
se med power-panel. Tlf. 03 56 16 23 efter kl.
18.00.

Sælges: Graupner FM 6014ÆCM 18. Katalogpris
incl. moduler og accuer ca. kr. 9.000. Priside:
kr. 4.500,-. Modelflyve Nyt 1982, tt3, 84 og 85

sælges samlet. Ring et tilbud til Jørgen
Lund, tlf. 06 84 67 77.

Købes: Optrækkeligt understel, helst på tryktuft.
(Lars)O7 427497.

Sælges: OS20 FP motor, helt ny, sælges p.gr.a.
fejlkøb, kr. 250,-.

Sælges: 1stk. Futaba AM modtager 27 MHz Fp-
R6D, kr. 200,-. 2 stk. Graupner Micro servo
(3830) 2,4 v med rundt stik. I stk. 1,5 Paw
diesel motor m. drossel og dæmper, har
været startet, kr. 175,-. I stk. 0,8 Paw diesel,
brugt, kr. 75,-. Tlf. 06 59 l9 07.

Sælges: 7,5 ccm OS FSR med krummer og rc-
sonnansrør, ikke kørt ret meget.3,5 ccm HB
Grand Prix med bagudstødning og reson-
nansrør, hpj ydelse, ny. Evt. bytte. Købes: 15

ccm firtakter. Bent, tlf. 07 5237 5l cfter kl.
16.00.

Købes: Tegning af VK Sopwith Camel, (købes

eller lånes til kopiering). Qrlindersæt, nyt
eller nycre og lyddæmper til Webra 40 spe-
ed. Arvid, tlf.02 81 85 80.

Sælges: Næsten ny 4{akts motor OS FS.40 Sur-
pass 6,5 ccm, kr. 800,-. Forskellige Graupner
propeller, helt nye - ring og hør. Desuden
sælges diverse små byggesæt. Tlf.
03 84 60 51.

Sælges: Futaba radio FP-T4L incl. 4 kanalsmod-
tager, akkuer til sender og modtager, lader
samt 6 servoer og div. tilbehør, kr. 1.100,-.

Høj Rasmussen, tlf .02 4517 44.

Sælges: Flyveklar TAXI II med Webra Speed 40
og Futaba Conquest 4 kanal 35 MHz, kun
fløjet 20 min. kr. 4.000,-. Tlf. 09 6192 63.

Sælges: Flyveklar Laser 200, spv. 220 cm, med
Webra Bully 35 (methanol), kun fløjet ca. 2

timer, kr. 3.600,-. Kobes: Karburator til HP
Silver Cup 61. evt. dcfekt. Jakob. tlf.
06 3l 01 65.

Sælges: Fiyeklar Q860. spr'. lll cm. hojrinlet
modcl med ,,bombelcm,, og 10 ccm Webra
motor m. lrddæmper. kr. 1.500.-. Graupner
startcr til 12 V. kr. 3fi).-. Futaba fjernsty-
ringsanlæg med 6 kanaler i både sender og
modtager. Incl. 2 servoer og lader kr. 1.500,-.

Tlf.01 68 06 63.

Købes, lejes eller lånes: Tegning til Hegi Super
Cup spv. 180 cm. Sven Mogensen, tlf.
02 29 24 14.

Sælges for bedste bud: 50 plader 292 x 473 mm,
0,13 mm tyk offset aluminium, nyt og ubrugt.
Jørgen M. Larsen, tlf. 02 95 07 00.

Sælges: Bvgleeszet til en 300 cm svæver m.
kræn,sror: Iuftbremscr kan bvgges ind. GIas-
fibcrkrop rl cn Jlk ll.\ - tc,snins os m()tor.
1.5 ccm OS motor m. I lrddæmpcrc. {.16
ccm Thunder Tiger moror. Konrad. rlf.
05 53 57 18 efter kl. 17.fi).

Sælges: 3 stk. jumbofly, en Fokker tre-dækler
m. Super Tartan 22 ccm motor, spv. 186 cm,
kr. 2.500,-. En Byron Christel-Eagel, kr.
2.000,-. En Super Tartan 44 ccm, kr. 2.800,-.
Alle dele er flyklare og i orden. Lars Lyng-
kilde. tlf. 06 11 5i 98.

Sælges: GraupnerBeta2 m svæver, uåbnet byg-
gesæt, kr. 550,-. "Fløjte Marie" Moth 60

påbegyndt m. byggevejledning + tegning,
kr. 250,-. T.T. S 20 flyveklar m. GP.25 mon-
teret, fast pris: kr. 800,-. Ove Christensen,
tlf.01 50 58 98.

Annoncer til Opslagstavlen i næste nummer
skal være os i hænde senest den l. november.

Modellly
Modelmotorel
Radioanlæg
Iilbehør

Fotærings-
pllsGl
Robbe Charter
Progo

Parat TF ...,......
Taxi ll

Maxi ......
Weihe 50 ........
Cessna 172 ,....

Robin R 2000 ..
Piper PA 18 ,...,
Power panel ....

Modelmotorer,

Helikoptere

MEd KÆMPERABAT!

RING OG SPøRG OM DE TING,
DU IKKE FINDEB I ANNONCEN!

VI SENDER OVERALT!

fin{trs

kr. 475,-
kr. 1 .160,-
kr. 500,-
kr. 535,-
kr. 900,-
kr. 900,-
kr. 600,-
kr. 1.500,-
kr, 600,-
kr. 205,-

Radioanlæg, Akkuer,

5l



Sunny svævefly, spv. 2 meter,
træbyggesæt med hængsler osv.
Superpris . kun kr. 350,-
Pinto, spv. 1.500 mm, til 6,5 cm3 motor,
med motorfundament, hjul, tank osv.
Superpris . kun kr. 498,-

Wayfarer dobbeltdækker, spv. 1.330
mm. Til 6,5-10 cm3, med hjul, tank,
fundament osv. .............. kun kr.698,-
Graupner D8 RC-anlæ9. Til fire ser-
voer. Pris incl. 1 servo nu kun kr. 998,-

Kig ind eller ring og spørg
- vi har et stort udvalg af alt til RC-

hobby
fra materialer og tilbehør til RC-anlæ9,

byggesæt og motorer

MIDIJYSK HOBBYCENIER
Hobbykælderen

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 06 61 08 32

ELEKTRONIK
HOBBY & LEG

TAXI ll m. OS 25 FP ... kr. 895,-
KWIK FLY E. ............. kr. 1.295,-
Eurofighter-90 ............ kr. 695,-
Dandy svæver f. RC ... kr. 457,-
ASW 22 svæver ......... kr. 1.295,-
D8 35 MHz RC-anlæg kr. 985,-
4014 35 MHz RC-anlæg
m. '1 servo .................. kr. 498,-
Hl-Tech RC m. 2 servo kr. 498,-
10 stk. penlight akku .. kr. 137,-
7,2 V Racing Pack ...... kr. 198,-

Postordre:

ETEKTRI|NIK HllBBY & tEG
Prangervej 81

71O0 Fredericia

05 93 41 09

VIRRING R'C
Model lmport

LION Models færdigfly
DIABOLO, spv. 141 cm .. ...... kr. 1.350,-
APACHE 20, spv. 128 cm,
god begyndermodel ... .... ..... kr. 725,-
TALON 40, lavvinget kunstfly
In4U45motor............ kr.1.325,-
Vi beklager trykfejlen i sidste nummer på
Clipped Wing Cub. Den skulle r stedet for
100 cm vaere 200 cm.

Der findes f lere modellet som ikke er nævnt
her, men ring og få en snak om dem (diverse
tilbehør haves).

JR Propo
JR Propo radioanlæg til rigtige brugerpriser.
Vi har fået importen af JR kvalitetsanlæg af
det skandinaviske agentur.
Ring og bestil til senere levering, da P&T
ikke er færdige endnu.

Eksempelvis kan nævnes:
6 ch. PCM comp. m. 3 servoer
PCM modt., fuldt udbygget m. mixer, dual-
rate, flapmix, pris alt incl. under 4.000,- kr.
Fås også som heli-model m. 4 servoer og
akku., pris 4.275,- kt.
5 ch. FM m. 3 servoer uden akku., men med
reduktion på 2 kanaleq pris 1.950,- kr.

TIf. 06 92 73 81
bedst elter kl. 15.30

Der tages forbehold for trykfejl og stØrre
ku rsj usteri nger.

Skalategninger
Complete-A-Pac
P51D Mustang, spv. 119 cm ........... kr. 85,50
Tiger Moth, 145 cm ........................kr. 123,50
Bucker Jungmeister, 147 cm ..........kr. 123,50
P47 Thunderbolt, 155 cm ...............kr. 123,50
D. H. Mosquito, 159 cm ............... ..kr. 123,50
Douglas Dauntless, 175 cm ...........kr. 123,50
Spitfire Mk. lX, 142 cm ...................kr. 1 23,50
Gloster Gladiator, '142 cm ...............kr. 123,50
J 4 Auster, 182 cm .....................,...kr. 123,50
JU 87 B Stuka, 152 cm ...............,...kr. 123,50
Douglas Skyraider, 158 cm ............kr. 123,50
Fairey Swordfish, 153 cm ...............kr. 123,50
Hawker Hurricane Mk. l, 153 cm ....kr. 123,50
D. H. Beaver, 182 cm .....................kr. 123,50
Avro Vulcan B2, 152 cm ..,..............kr. 123,50
Mitsubishi Zero 46M5, 159 cm .......kr. 123,50
Fairey Firefly, 157 cm .....................kr. 123,50
Tiger Moth, 178 cm ........................kr. 123,50
Bell Airacrobra, 152 cm .,................kr. 123,50
S.E.5 ....,........ .......,.kr.123,50
Bucker Jungman, 182 cm ..............kr. 1 61,50
Spitfire Mk. 22,141 cm . .. ... .kr. 123,50
Cessna 172, 175 cm ......................kr. 123,50
Basic-kit til flere af modellerne, cowl og canopy
til alle tegninger på lager.

Brian Taylor
Spitfire Mk. 1A, 176 cm .. ,. .......kr. 152,00
F.W. 190 44, 152 cm .......................kr. 103,50
Hawker Tempest, 156 cm ...............kr. 103,50
P 40 Kittyhawk, 165 cm ..................kr. 103,50
P 51 Mustang, 152 cm ........,...., , ..kr. 103,50
Spitfire Mk. 14 & 19, 175 cm ...........kr. 152,00
D. H. Mosquito, 180 cm ...,.....,.,....,.kr. 152,00
M E 8f109 F, 154 cm ......................kr. 152,00

F6F Hellcat, 163 cm ........... ...........kr. '103,50

AT6 Harvard, 173 cm ......................kr. 103,50
M E 8f109 E, 154cm .....................kr. 152,00
Hawker Hurricane Mk. l, 165 cm ....kr. 152,00
Spitfire Mk. lA, 174 cm ...................kr. 152,00
Hawker Hurricane Mk. l, 178 cm ....kr. '152,00

Dennis Bryant
D H Chipmunk. 172cm ........ .. ...kr. 135.00
Miles Magister. 172 cm ..................kr. 1 35,00
Mac Chi, 154 cm ...........................kr. 135,00
Hawker Fury 1, 152 cm ..................kr. 135,00
Hawker Typhoon, 156 cm ..kr. 135,00

Desuden føres tanke,
propeller, motor-
fundamenter, hjul,
hængsler, horn, spinnere,
lim og meget, meget
mere af materialer og
tilbehør se tidligere
annoncer.

vw00D

Vi sender overalt med vedlagt girokort.
lngen ordre er for lille, og du betaler kun portoen.
Telefonordrer bedst mellem 16.00 og 18.00 samt lørdag 10.00-13.00.

F4U Corsair. 156 cm .kr. 103,50

Næstued Model Hohhy
v. Jørgen Andersen
Profilbuen 1, 4700 Næstved
Tlf. 03 73 66 22 e!.03 73 44 22.



ilIBUD
så det
kan
mærlres!
Servo
Graupner C-505 servo ... kr. 140,-

Seychelle
Svenson Seychelle svæver,
spv. 1.720 mm ......... NU kr. 495,

Robbe Fuego
H urtigbyggesæt til lavvinget
motormodel, 4,8-6,5 cms motor,
spv. 1.400 mm.
Før 1.485,- NU kr. 995,-

Robbe Puma ll
Lawinget motormodel for 5-7,5
cms motor, spv. 1.400 mm.
Før 1.765,- NU kr. 1.295,-

Cambria
Lavvinget motormodel for 4 cmg
motor, spv. 1.470 mm.
Før 688,- NU kr. 495,-

Messerschmidt 35
Aero-Naut Messerschmidt 35, spv.
1.940 mm, motor ca. 10 cms.
Før 1.995,- NU kr. 1.695,-

Taxi 2000
Hurtigbyggesæt, spv. 1.900, for 8-
15 cmg motor.
Før 2.724,- NU kr. 2.195,-

Schltiter helikopter
Med OS motor.
Før 3.995,- NU kr. 2.995,-

Tilbuddene gælder, så længe
lager haves. Vi har mange andre
ting - ring og spørg.
Stort udvalg i OS motorer. Tør du
købe OS motoref før du har ringet
tilos?

Randers Elektronik
& Hobby

v. Finn Gjettermann
Klostergade 5, 8900 Randers

06 42 58 15

RG-anlæg
Multiplex
Europa Sprint 35 MHz 7-kanals
anlæg med 1 servo .....-........... kr. 1.298,-
Commander 35 MHz 7-kanals
RC-anlæg med 1 servo samt
akku.............. ......... kr.2.235,-

Futaba
Conquest med 4 servoer og mini-
modlager ......... kr.2.345,-
Magnum Sport rat.anlæ9,27 MHz,
BEC modtager og 2 servoer .... kr. 998,-

Servoer
Restlager af C-505 .................. kr. 148,-
Restlager af FPl28 ................ kr. 140,-
Restlager af RS-200 ................ kr. 140,-
M51 .......................................kr. 198,-
Nano BB kugleleje servo ......... kr. 340,-
S-148 .....................................kr. 198,-

Diverse modeller
til radiofjernstyring
QB 20 H ........... kr. 475,-
QB 20 L ............ kr. 485,-
Skylark 40, færdigmodel ......... kr. 950,-
Hegi Piper PA 18 .................... kr. 698,-
SIG Ryan skalamodel kr. 1.365,-
SIG Sky Bolt, 1.330 mm .......... kr. 1.'165,-
Taxi ll, spv. 150 cm .................. kr. 598,-
Weihe 50, spv.320 cm ............ kr. 995,-
Piper Tomahawk, spv. 144 cm .. kr. 875,-
Grob motor/el svæver kr. 2.195,-

OS motorer
Netop aktuelt lige nu! OS motorer til fantasi-
priser:
OS 25 FP .....,.,. kr. 565,-
OS 35 FP ........ kr. 585,-
OS 40 FP ......... kr. 640,-
OS 40 SF ......... kr. 1.085,-
OS 46 SF ......... kr. 1.395,-
OS 61 SF ......... kr. 'l .595,-
OS 40 Surpass . kr. 1.445,-
OS 48 Surpass . kr. 1.595,-
OS71 Surpass .. ..... RING
OS 91 Surpass . kr. 2.395,-
OS 120 Surpass m. pumpe ..... kr. 3.295,-
Alle motorerne er med dæmper - det skulle
da bare mangle! Priserne gælder, så længe
lager haves!

Diverse tilbehør
Royal omdrejningstæller ......... kr. 285,-
Power pane| ........................... kr. 23O,-
Starter .................................... kr. 360,-
Gløderørsklemmer, fra ............ kr. 15,-
Brændstofpumpe, 12 V ........... kr. 98,-
Balsahøvl ......... kr. 20,-
Hængselværktøj .....................kr. 40,-
Spinnere,lra ..........................kr.'t1,-
2 V start-akku ......................... kr. 98,-

Lim
Cyanolim,25 gram tyk ellertynd kr. 60,-
Epoxy Rapid,200 gram ........... kr. 60,-
UHU Hart, 35 gram ................. kr. 10,-
UHU Hart, 100 gram ............... kr. 30,-
Plastlim til canopy, etc. ............ kr. 13,-
Pattrektrælim ......................... kr. 22,-

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen

Rådmandsvej 40, 8500 Grenå

Ttf. 06 32 66 03
Telelontid: Kl. 14-17.30

SI(ALA
ROYAL BYGGESÆT
Spitfire, spv. 164 cm, 10-15 cm3, incl. cockpit kr. 1.440,-
Corsairspv. 156cm, 10-15 cm3 incl. cockpit .. kr. 1.665,-
Messerschmidt 109E,spv. 156cm, 10-15cm3 kr. 1.665,-

- Og mange llere. Se Modelflyve Nyt nr 4/88.

SEsa i alle størrelser
Byggesæt: Spv. 203 cm, 20 cm3 .................. kr. 1.500,-
Tegning: Spv. 203 cm, 20 cm3 .................. kr. 200,-

Spv. '135 cm, 10 cm3 ................... kr. 135,-
Spv. 122 cm, 5 cm3 tirtakts ......... kr- 125,-
Spv.83 cm, 1,5 cm3 ........ .......... kr. 97,-

TEGNINGEB
Chipmunk spv. 173 cm, 10 cmi ........
Hawker Fury spv. 152 cm. 10 cmr ...
Spitlire 1A. spv. 176 cm, 10-15 cmr ..

Hurricane spv 178 cm. 10-15 cm1 ....
Mustang spv. 175. l0-15 cm3 ............
Laser 200 spv. 153 cm. 10 cmr .........
Avro Anson spv. 213 cm. 2x4 cm! .

Tilbehør fås til alle modeller

......... kr. 135,-

... .... kr. 135,-

......... kr. 175,-

......... kr. 183,-

......... kr. 183,-

......... kr. .197,-

......... kr. 284,-

D. B. Models byggesæt
Spitf ire Mk. 14, 203 cm, 20-30 cm3 kr. 1.990,-
N ieuport 24, spv. 234 cm, 30 cm3 kr. 1 .624,-
PiperCub,spv.213cm,10-15cm3 kr.1.139,-

BHOMAIR oplrækkelige understel
2-bens, komp1et ............
3-bens, komplet ............

ABONNEMENT på modelllyveblade
Badio Modelle( 12 numre .............. kr. 280,-
RCM&E, 12 numre ......... kr. 285,-
Scale Quarterly, 4 numre .............................. kr. 170,-

KATALOGER
Plans Handbook nr 1 ................................... kr. 35,-
Plans Handbook nr 3 (treplanstegninger) ..... kr. 35,-
Modellbauplane ...... . .... kr. 45,-
PITCH med tegninger, byggesæt og tilbehør . kr. 25,-

Plejlen 17, 88OO viborg
Tlf. 06 67 45 98 efter 17 eller weekend

Giro a 54 19 81

Forsendelse sker lor egen regning og risiko.

........... kr. 999,-

........... kr. 1.399,-

Pitch et et postordrelirma

BYGGEMATERIALER
BALSAPLADER X-FINER LISTER

FJERNSTYRINGSANLÆG

O.S. MOTORER

BYGGESÆT

BEKLÆDNINGSFILM

BRÆNDSTOF
METHANOL M.OLIE NITROMETHAN

- KOM OG SE NOGET NYT .
>>MODELTECH<(

FÆRDIGE BALSAMODELLER

llwtrzEL
HOBBY

BøGEDEVEJ 12. SLIMMINGE - 41OO RINGSTED

03 67 92 30
HVERDAGE 15 . 18 LøRDAG 10 . .I4



Nyhed

ÆOLUS - en dansk, linestyret trænings- og
kampflyvningsmodel. Findes ito typer: Æolus 1

for Cox 0,8 cm3 molorer med tank eller Æolus 2
for PA.W. 0,80 motorer eller lignende. Spænd-
vidde 71 cm. Er særdeles velegnet som begyn-
der- og skoleprojekt. Ring om prisen!

MIG-3 - spv. 870 mm, for motor fra 2,5 til 4,0
cm3............... ..........kr.235,00

NORTHROP F-5 - spv. 1.385 mm, for motor på
5-6,5 cm3 ...................kr. 350,-

Gummimotormodeller

SIG-nyhed

SPACEWALKER - %-skala, spændvidde
2.640 mm ...............kr.2.850,-

SMITH MINIPLANE - spændvidde 1.117 mm,
for motor ira 6 til 8,5 cms ...................kr. 840,-

DANI - spændvidde 1.760 mm.
Pris ............... ...........kr. 115,-

Tilbehør
Balsahøvl m. 5 blade kr. 49,00
5stk. høvlblade ............,....... ...... kr. 10,00
Listeskærer .........., kr. 50,00
Hængselskærer sæt .....,.............. kr. 28,00

X-Acto kniv - passer til hængsel-
skærer sæt ........... kt. 22,50
50 stk. T-nåle ............. kr. 8,50
Gløderørsklemme, metal kr. 55,00
Sprøjtepistol ......... kr. 88,00
Graupner foliestrygejern kr. 290,00
Graupner varmluftblæser ............. kr. 395,00
Sullivan Hi-Tork starter kr. 295,00
Sullivan De luxe Hi-Tork starter .... kr. 320,00
Sullivan Dyna Tron starter . ........... kr. 460,00

Nyhed i Danmark
cHA'./EntcEn z,g tA.Mt

CHALLENGER 2-kanals RC-anlæg med 2 ser-
voer, servo-reverse og ladestik. Modtager med
BEC.

Futaba NEW ATTACK med to servoer kr.625,-

Servoer
Enhedspris på Futaba S-148, Robbe RS-100S
og Graupner 507 ..............................kr. 1 85,-
Futaba servo S-38, S-138, pr. stk. ......kr. 155,-
Pr. stk. ved min. 3 stk. kr. '140,-

Graupner både

COBRA - længde 535 mm, til el-motor eller
brændstofsmotor ..............................kr. 295,-

SYSTEMS - længde 735 mm, til 1 eller 2 el-
motorer .....................kr.630,-
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Leif O. Mortensen
Hobby
Nørremarksvej 61
DK-9270 Klarup
Telefon Og 31 94 22
Giro 9O0 00 62

Åbningstid:
M andag-fredag kl. 1 3.00-1 8.00

Linestyring

Æ

NEMESIS - spændvidde 2.360 mm.
Pris ............... ............kr.390,-
Motorgondol ..............kt. 47,-

Fritflyvende
svævemodeller

RC-svæver



* TILBUD *

NYHED: Fokker III skalafll, ... kr. 648.-
Spændvidde 1.200 mm. Beregnet for moror
på 3,5 cmr.

TILBUD * TILBUI)
SPAR 800,- kr.
Spar 800,- kr. på Futaba
5-kanal PCM Conquest
FM35 med tre servoer.
Pris før kr. 3.350,-,

NU KUN kr. 2.485,-

* TILBUD * TILBUD *

Demosæt
Futaba 7 FGK med 4 ser-
voer, akkus & lader.
Nypris kr. 4.150,-,

NU KUN kr.3.575.-

Brændstof
5 liter br;endstof ..................... kr. I00.-

Særtilbud
20 liter Robbe brændstol i metaldunk.
Vores pris lige nu ............ kun kr. 385,-

Robbe dope
rzi liter Robbe dopelak ........kun kr. 55,-

Tidsskrifter
Vi lorhandler fagtidsskrifterne Flug, Mo-
dell, RCM&E, Model Airplane News.
Ring til os og køb et abonnement på et al dis-
se blade.Robbe lader ......... kr. 295,-

Robbe Slarion m. I \.r\o Lr. 1.295.-

RØDOYRE HOBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre, tlf. 01 70 19 04

Vi sender overalt! Rohhe TcrE Top IMS nr. I 1cr\o LL 1.J99.-

ffi

KSS HOBBY
Mandag kl.

Futaba,
brændstof
mm.
Rino til
KSS"! /

KSS, Rødovrevej 47, 2610 Rødovre
01-41 29 98

Alt i modeltilbehør, byggesæt, RC
anlæ9, fly-, bil-, skibsmodeller.
Forhandling af alle kendte mærker
Modelbygni ng, reparation, reservedele.

HADERSLEV HOBBY
v, U. B. Modelservice
Storegade 79, 6100 Haderslev
Telefon 04 52 43 44
Åbentma.{i. 12-17.30.to.-ire 10-1930. lø 1O-13.ons lukkel

MALøV

Alle mål i trælister, krydsfiner, bal-
satræ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 276O Må\øv
Tlf. 02 65 23 33
Åbent hverdage 13-'1230, lørdag 1O-13.00

RANDERS

Vi kan levere et bredt udvalg af
kvalitetsprodukter lra f .eks. Modelhob,
Multiplex, Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og
elektronik.

Randers Elektronik & Hobby
Klostergade 5, 8900 Randers
Telelon 06 42 58 15

KøBENHAVN
Udover de sædvanlige mangfoldigheder
af trælister - balsa - fin6r - rør - tråd
silicone - lim - værktøi - bygge- og
skalatetninger til Ily og skibe m.m.m.

- har vi det lornøjeligt i

MODtit & H0BBY
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tll. 0't.14 30 't0
Må., ti. to, fr. 13-1 /, lø. 10-12, onsdag lukket!

X-Gell, 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

\oErr@
M 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 & møtrik-
ker i stå|, messing, rustfri & nylon.
Pænt udvalg af håndværktøj og file til
modelbygning.
Send kr. 6,00 i løse frimærker og få til-
sendt katalog. Du kan også besøge for-
retningen i åbningstiderne:
Mandag
Onsdag .................,........ kl.
Lørdag ........................... kl.

SARSCO
HANDEL

Richard Storgaard
Maj A116 138, 2730 Herlev

02 91 90 9'l - Giro 1 74 96 17

il. 19.00-21.00
t. 19.00-21.00
rl. 13.00-16.00

fl
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Tre-i-6n - robbe CM Basic
Prol'essioncl styring ai'
sval'cmodcller, helikoptcre
og motorfly har et nyt navn:
robbe CM Basic.
CM Basic er fr'a be gyndel-
sen udslyrct med tre rnulti-
lunktionsprogramme r.

CM Basic PCMS's sienal-

engros;;

transmission givcr den
absoluttr: sikkerhed. CM
Basic er en sencler i et klart
cockpit desien, der liguer
bt:kvcmt i l-recndcrnc.
Profi-piloter gribcr til robbe
CN4 llasic.
Du vcd hvorfbr.

fritid
robbrs l.rove clk:ttaloq mccl dt't

kornlllcttt roblrc-ploqranr - incl.
rl:insk r r'llrrlt ncic prisliste - kan

k,rbe. hos rlin lirrhanrller.
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