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NYHEDERlese

GRAUPNER-nyhederne 89 er igennem sommeren kommet på markedet - og igen i år slår
GRAUPNER alle rekorder. Mængden og kvaliteten af nyhederne gør, at GRAUPNER

udbygger sin stilling som leverandøren med langt det største og bedste udvalg af
modeller og andet udstyr modelbyggeren har behovfor.

&w

ELEKTRO-FLY ER FREMTI DEN
Mange flyveklubber har problemer på
grund af støj, og flere vil sikkert få problemer i de kommende år. Blandt andet derfor er GRAUPNER i spidsen,
når det drejer sig om udvikling af elektro-flyvning. lkke alene med modeller,
men også med alt det nødvendige tilbehør. Der er udviklet kraftigere og
lettere elektromotorer, akkuer med højere kapacitet og helt nye serier af drev
og klappropeller, der dækker alle behov. Derfor bør du se på GRAUPNER
udstyr hos din forhandler, når du skifter til/udvider med elektroflyvning.

Nr. 4266, EPS 2000

Spændvidde 2000 mm.
Færdigbyggesæt.
Extrem lavvægt.

Nr.4675, RACE RAT
Spændvidde 1000 mm.
Superhurtig model.
El- og OS-motorversion.

Her på siden kan du få et indtryk af
nogle af de nye modeller, men det er
bedre straks at tage til din forhandler
og se på byggesættene. Lad os f.eks.
pege på nr.4266, EPS 2000. En 2-meter elektrosvæver, der uden drev og

RC kun vejer fantastiske 450 gram.
Med drev og RC bliver vægten ca. 1150

gram. Det giver en belastning på under 30 gr/dm2. Flyet leveres færdigt
med krop, vinger og ror beklædt med
folie. Kun indbygning af drev og fjernstyring skal udføres på vejen fra forhandleren til flyvepladsen ! ! ! Det er virkeligt en "køb om formiddagen - flyv
om eftermiddagen-model".

Nr.4208, ELEKTRO-PINK
Spændvidde 2060 mm.
Mange drev-muligheder.
Meget stabilllyver.

Nr.4201, CHIP
Spændvidde 1600 mm.
PERFEKT-færdigkrop.

Kunstflyvningsegnet.

NYE PRISBILLIGE RC.SÆT
På RC-området har Graupner gennem
de sidste år med de computerbaserede mc-18, mc-17 og mc-16 klart lagt sig
i spidsen i den dyrere ende af skalaen.
Nu er der også en udvikling i den mere
prisbillige ende, De to nye anlæ9, FM314 og FM-414 er led i det perfekte
GRAUPNER-modulsystem, hvor man
kun betaler for det man har behov for.

Basissystemerne

er

4-kanals, men

begge typer kan udbygges til 7 kanaler. FM-314 med afbrydere, proportinal- og dual-rate moduler, mens FM414 fuldt ud kan udbygges med hele
GRAUPNER serien af moduler. Nøjagtig de samme moduler der anvendes i
alle de dyrere anlæ9.

Nr.473314743, FM-414
4/7 kanals FM-anlæ9.
Kan udbygges med alle
Graupner moduler.

t(/ALtrErså

Nr.473614746, FM-314
417 kanals FM-anlæ9.

Kan udbygges med bl.a.
dual-rate modul.

Ernupner

GODT NYT FRA

IAVION|CT

INFO.HJØRNET
- Graupner RACE RAT nu på lager.
- Graupner propel priser nedsat.
- Robbe Terratop og Supra PCM på tilbud.
- Nye færdigfly Cessna 172 og CAP21.
- B[rcker Jungmeister 2000 mm nu på lager.
- Futabadobb.supermodt. PCM og FM nu pålager.
- Futaba FC18 - en stor succes - nu med dansk vejl.
- Pontonner og ski til Charly.
- Prisnedsætelse på Flair-Fly.
- Acro-Wot og Wots-Wot nu på markedet- look out.
- Dope nu ogsåi små1/4 I dåser.
WIK bowden

i2 m længder.

WIK gummitov igen til levering.
12V, 6,5Ah accuer igen til samme pris: 250 kr.
AVIONIC prislister nu tilgængelige - husk at nævn

det ved næste bestilling

-

92, låsemøtrik, M4, 8s1k...........................kr. 10,00
92a, låsemølrik, M3, 8stk.........................kr. 10,00

92b, låsemøtrik, l\,13,5, 8stk. ....................kr,
93, skruer, M2,6xl 5 mm, 20stk. ..............kr.
94,skruer, l\43x20mm,20stk. .................kr.
94a. skruer, M3,5x25 mm. 1 5stk..............kr.
95,skruer, lvl4x25mm, 15sik. .................kr.
97, hjul, blank nav, rillet, 45 mm, par ........kr.

10,00
1 0,00
11,00
12,00

l'1,00
41,00

97a,hiul,blanknav,rillet.40mm,par.......kr.
39,00
98, hiul, blank nav, rillet, 50 mm, par ........kr. 43,00
99, hlul,

blanknav,rillet,56mm,par.....-..kr. 45,00

l00.hlul.blanknav, rllet,62mm, par ......kr. 47,00

l0l.hlul,blanknav,rLlet 68mm.par.....kr. 49,00
1 02, hlul. blank nav I llet 75 mm. par . . .kr. 51,00
I 03, styrbartnæsestel.
I |e.. .. ....... .......kr. 1 02.00

.

04, styrban næsestel. stod..
.. ..kr.115,00
1 1,stader, 1 2V m,/gear..... ..
.. .........k..508,00
12, stadergummr, hård.........
....kr. 26,00
1 1 2a, startergummi,
.kr. 26,00
blød....... ..
1 1 3, starter, v-bætte .................................kr.
1 02,00
1 14, startergummr v/start u/sprnn€r........-kr,
26,00
1 l5,stariergummrfor RC biler .................kr, 38,00
1

1
1

.....

119,kuglelinkm/gevjndstang#5a..........kr.
t0,00
l20,kuglelinkm/skruer,2stk. .................kr. 8,00
120/l0,kuglelinkm/skruer, 10stk. ..........k,. 34,00
120a, kuglelink, 3 mm, 5slk. ....................kr. 20,00
122, påfyldningsadapter........ ................kr. 8,00

125.mini1ink,ny|on,2stk......................kr. 3,00
125/10,mrnrInk,nylon, 10slk.... ...........kr. 13,00
l2T.plastklammer,små.5stk
128, plastklammer, store.2

............. ..kr. 38,00

slk

..

... ..kr. 15,00

i29, minrhængsler. nylon. 1 0 slx. .-..........kr.
l30,loddegevrnd, M2.2.2mm. 10stk......kr.
131,loddegevrnd.M2.1 2mm,10sik..... kr.
138. møtnkker, M2, 20 stk...-.........-..........kr.
139, skruer. M2x10 mm, 20 slk. ...............kr.

13,00
17,00
19,00
13.00
13,00
140.skruer. [r2x15mm,20s1k...............k,. 13,00
141,skruer, M2x20 mm, 20 stk. ....-..........kr. 13,00
143,T-fundament,alum/skruer,lille........kr. 74,00
143a,T'tundament,alum/skruer,stor.....kr. 85,00
145, listeskærer.......................................kr. 75,00
147, 2leder, fladkabel, 50 cm..................kr. 13,00
148, 3leder, fladkabel, 50 cm..................kr. 23,00
49, accu, krympeflexel, 1 00 cm..............k.. 20,00
51, bowden, kabel, plastbelagt, 3 m.......kr. 26,00
52, mrxerslæde m/kugleskrnne, fly.........kr. 1 37,00
1
1
1

153,mrxerslædem/kugleskrnne.hel kr.182.00
160.hjul, gråtnav.honsler,50mm. pa'. kr. 37,00
161,hjul. gråtnav,monster,56mm. pai..kr. 39,00
162.hjul. gråtnav.monsler,62mh.pa.. kr. 41,00
163,hjul.9råtnav,monsler,68mm.par.-kr. 43.00
164,hjul, gråtnav,monster,75mm, par..kr. 45,00
165,hjul, gråtnav,mønster,90mm,par..kr. 54,00
180, ballonhjul, 1 00 mm, par.
......kr. 1 1 3,00
181, ballonhiul, l25mm, par.
......kr.123,00
259, skalahjul m/venlil, 00 mm, par........kr. 1 82,00
260, skalahjul m/ventil, 1 25 mm, par ........kr.205,00
274, mini gløderørshætte.........................kr. 38,00
274a, mini gløderørshætt€ m/mrkrosw.....kr. 88,00
274b, mini gløderørshætte, metal ............kr.1 00,00
274c, mini gløderørshætle, fjederlås........kr. 47,00
280a, alu-spinner, 90 mm ....-....-.....-........kr. 184,00
1

Det tages lobehold fot

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy
ORACOVER
MFA England

pisændinger..

WIK TILBEHøR
slk.

264,skrue, 2.2x13. 20
-...................-..kr. 10,00
265, plastbeslag for understel, 8 stk.........kr. 1 2,00
267, tandmøtrik, [r3, 10 stk.. ...................kr. 12,00
268. tandmøtrik, M5, 1 0 stk......................kr. 12,00
269, tandmøl.ik, M6, 1 0 stk......................kr.'12,00
270,stellringe, 2,1 mm, 5 stk....................kr. 13,00
272,stelkinge, 3,1 mm, 5 stk....................kr. 14,00
273,stelkinqe, 4,1 mm, 5 stk....................kr, 15,00

3250/1, pilot, buste H:65, B:80.................kr. 35,00
325l,prlot,buste,freddyH:100,8:93......kr, 84,00
3269, hjulkasser, par ...............................kr, 45,00
3300,lundament,sortnylon, 15mm........kr, 10,00
330l,fundament,sortnylon, 19'21 mm...kr. 16,00
3302,fundament, sort nylon, 27-29 mm...kr, 27,OO
31,00
3303,fundament,sortnylon,3l-33mm...kr,
3304,lundament,sortnylon,35-37 mm...kr, 35,00

.....kr.16,00
.....kr.12,00

44,00
3305,lundament,sortnylon,42-44mm...kr.
3315,fundament, alu, 37 mm...................kr, 46,00
3316, fundament, alu, 41 mm...................kr, 73,00

274, stelkinge,5,l mm,5 stk. .....
285, tandmøtrik, i44, 1 0 stk. ......

289,vrnkelhorn, 60, 2stk.........................kr. 12,00
290. vLnkelhorn, 90, 2 stk.........................kr. 12,00
291.vrnkelhorn.120.2stk.....................kr. 12,00
292.k.ængrorsbeslag........... .............kr. 21,00
295.srecalkuglel.(rstx ... ... ... .... .kr. 41,00
34i.hærgsler.polyp'cpylen.12stk..... .kr. 16,00
344 hclstanskrog..ylon, 1 stk
kr. 13.00
350 bremseKlæpei. 280 mm r oar.. ........kr. 125,00
1 070. dæmper. sport O.34x92 mm..........kr.238,00
1072. dæmper, adapter..... .............. ......kr. 34,00
1 073. dæmper. hummel.40x93
mm . ..... kr.251,00
1 075. dæmper. super, srlent I 60 type .. ..kt. 272,OO

1076.dæmper,super,srlentll40type....kr.251,00
1202, GFK. opsatsforsvævefly.........-......kr. 425,00
1203,motorpylonfor1,7-4.0moiorer. ..kr.169,0O
1205. motorpylonfor 1,5-2.0 molorer ......kr, 266,00

3105.f1ler..................

.......kr,

10,00
41,00
39,00
ktaik.250ccm.55x55x108mm.kr, 43,00
Ktark.500ccm. 70x70x131 mm.kr. 51,00
31 88. lank, I Loehorsæt.. .........................kr. 23,00
3l 89. wLk. tank. 500ccm, benzrn .............kr. 5'1,00
3195, lank, 2.5 l. m/gummrpumpe ...........kr. 150,00
31 96, tank, 5 l. m/gummipumpe ..............kr. 168,00
3200, tank, 2.5 l. m/el-pumpe...................kr. 359,00
3201, tank, 5 l. m/e|pumpe......................kr. 381,00
32l4,siliconeslange2/4mm, 1 m............kr. 13,00
3215, Pvc-benzinslange,2/5mm,1 m....kr. 13,00
31 16, sort benzinslange,2l4 mm, 1 m......kr. 1 8,00
3220-1 00, højslartsline, perlon, 1 00 m.....kr, 48,00
3220-200, højstadsline,perlon,200m.....kr. 77,00
3220-300. højslartsline, perlon, 300 m ..... kr,1 1 2,00
3220 500, hojslartsline. perlon. 500 m ..... kr.1 87,00
3221-100, holslartsl ne. F-38,100m.. ....kr. 99,00
3221-2C0. hojsladsl ne. F-38.200m ... kr.179,00
3221'300. l'olslaisl ne. F-38. 300 n .......kr. 268,00
3221.500. l'ojsla{sl ne. F.3B 500 m........kr.446,00
3223. slæcekobl .9. 1 Dar ..
........kr, 58,00
3224. slæcetov. 20 m........ .
...........kr.67,00

3178,w
3184.w
3185.w
3:87. w

ktank,150ccm.48x48x92mm...kr,
ktank.100ccm.42x42x83mm...kr.

3226.faldskærm....

....kr,125,00

3227, holsladsgummr 8'4, 30 m......... .....kr. 400,00
3228.slangekob|n9,2sik....................kr. 27,00
3230. kompletsætforiyslæb ..... ...... .....kr. 1 68,00
3232, kompletsætforhojstart..................kr. 523,00
3238, alu sp nner. M6, agern
...........kr. 30,00
3239, alu sp nner. 1 /4 agern.
...........kr. 30,00
3240, alu sp nne.. 5/1 6agern...................kr. 30,00
324i. spinner, 45 mm............................-.kr. 1'1,00
3242,spinner, 50 mm..............................kr. 14,00
3243, spinner, 56 mm..............................kr. 16,00
3244, spinner, 62 mm..............................kr. 20,00
3245, spinner, 90 mm ....... . ... . .. .......kr. 70,00
3250, pilot, buste H:56, 8r70....................kr. 30,00

3324, slyrbart næsestel, 1'bens, 90 mm .-kr, 64,00
3325, styrbart næsestel, 1 -bens, 1 1 4 mm kr, 64,00
3326, slyrbart næsestel, 2'bens...............kr. 1'13,00
3330,glodeklemme... . . .. .............kr. 25,00
3340,sullLvanstarter, 1 2V.........................kr. 465,00
3341. sull vanstarter, 9ummi....................kr. 34,00
3344, skalahlul m/ventil. 1 30 mm, 1 par ...kr.246,00
3345, skalahjul m/venlil, 1 1 0 mm, 1 par ...kr.237,00
3348,skalahtul prpercub, 75 mm, 1 par...kr. 1 14,00
3350, optr. understel, pneum. 3-bens...kr.1.1 22,00
3353, optr. understel, mek. f/svævetly .....kr.391,00
3365, optr. understel, pneum. 2-bens......kr. 778,00
3366, luttpumpef/pneum. understel........kr. 33,0o
3367.alustelH:115-B:280mm2,omm....kr.
63,00
3368, alu stel H:90mm B:337mm,4,omm kr. 53,00
3369, al! stel H:93mm B:365mm,3,omm kr, 48,00
3372, haleslel, slyrbart m/25 mm, hjul......kr, 38,00
3374, haleslel, styrbart v/40 mm, hjul.......kr. 54,00
3375, GFK stel, H:160 mm B:370 mm ......kr.289,00
3376,alustel, H:60-8:240mm1.5mm...kr. 29,00

3377,aluslel, H:100-8:340mm3.0mm.kr. 43,00
3377-GFK, GFKstel,
H:100mm Bj340mm, 2.0 mm..............kr. 151,00
3378, hjulbeklædning, 1 par....................kr. 72,00
3379,alustel, H:95-8:420mm3.0mm...kr. 48,00
3390, hovedunderstel m/tilbehør.............kr, 32,00
3381 , ski, 1 60 mm, 1 stk. ..........................kr, 1 03,00
3382, ski, 1 80 mm, 1 stk. ..........................kr, 1 1 7,00
3383, ski, 200 mm, 1 stk. ..........................kr, 1 3'1,00
3384. skr, 300 mm, 1 Dar ........
kr.290,00
3385, pontonner, 750 mm, 1 par ..............kr.464,00
3386, pontonner, 800 mm, 1 par ..............kr.496,00
3387, pontonner, 900 mm, 1 par..............kr. 522,00
3388. skr, 240 mm, 1 par ..........................kr.251,00
3389, skr, 270 mm, 1 par ..........................kr.276,00
3433. cockpit-rnslrumenler 1 :4................kr. 82,00
3434, cockprt'rnslrumenter 1 :5................kr, 48,00
3436. cockpit-insk. 1 :5 o|dtimer...............kr, 82,00
4100, alu'profilrør 8x1 5, 1 m.....................kr, 64,00
4101, al!-profilrør3.5x6.5, 1 m.................kr, 60,00
4102, alu-profilrør3.5x6.5, 1 m.................kr. 57,00
4137, lladstål 1 0x1 mm, 1 m.....................kr. 16,00
41 46, messingfladrør, 1 1 ,3x2,3 mm, 1 m .kr. 30,00
41 51, lladstål. 1 4x2x250 mm, 2 stk...........kr. 37,00
41 51 -1. iadstå|, 1 4x2x500 mm, 1 stk. ......kr. 25,00
41 52, bowdenkabel, ståUplast, 1 m..........kr. 1 5,00
4152-2, bowdenkabel,stål/plast,2m.......kr. 29,00
4156, m€ssingrør, 15x3, 1 m....................kr. 48,00
4194,hængsetlape, 19mm,3m,klar......kr. 17,00
7120, setuoiape, 1 m-...............................kr. 18,00
9000, wik katalog .
.................kr. 44,00
Der tages fotbehold fot

ptisænddnget...

AVIONIC har åbent hverdage kl. 09.00-17.00.
WIK Modelle
Rddel Modelle
F. Kavan

IAUONICI o Violvej 5.

Lørdage efter aftale.
Postordrer fortrinsvis med Apost.
Betalingsbetingelser: I dg. netto.
Med forbehold for tryKejl samt kursjusteringer.

DK-8240 Risskov o Tlf.06 1756 44*

Aktuelt tra SILVER STAR MODELS
SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke at være millionær lor at købe dette
anlæg. Det koster heller ikke en ,herregårdn at 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
ktioner. Læn gdej usteri n g af styrepi nde.
lndbygget ladestik.
den er
Spørg din forhandler om prisen på dette anlæg
billigere end du tror.
landets billigste FM anlæg til
Spørg også om Star 8
fire rormaskiner.

li

re styrepi ndsf

un

-

-

COSMO 25SR. Velflyvende begyndermodel for
motorer tra3,2-5 cm3. Spændvidde 128 cm. Byggesæt med alle dele udstansede eller udsavede.
SHUTTLE - Denne populære helikopter leveres nu i ny og bedre udgave. Færdigbygget incl. OS 28F-H
motor. Med nyt kunstflyvningsdygtigt rotorhoved. Rotordiameter 1.100 mm. Længde 1.320 mm. Vægt ca.
2.300 gram.
kr. 3.995,00
SHUTTLE med OS 28F-H
kr. 4.795,00
SHUTTLE XX de luxe med OS 32F-H
Nu kan vi levere Shuttle med den nye OS 32 FHX motor med staftsystem. Eller helt uden motor.

motor

i

Durallex og balsabeklædt

skumplaner reducerer byggetiden betydeligt.
Spændvidde 140 cm.

BIPESPECIAL

.......... kr.1965,00

CALYPSO MK.2. Hanno Prettner kunstflyvningsmodel til 10 cm3 2-T eller 15-20 cm3 4-T molor.
Duraflexkrop og balsabeklædte skumvinger reducerer byggetiden. Spændvidde 175 cm. Hjul og
tank er i byggesættet.

CALYPSOMK.2

kr.452,00

motor

.......... kr.21'17,00

DANDY2o

COSMO KING 40SR. Velflyvende begyndermodel
for 6-7 cm3 motor. Spændvidde 154 cm. Beregnet
til 4 kanal R/C anlæ9. Alle dele er udstanset eller
udsavet. COSMOKING40SR ............. kr.715,00

HURRICANE 40 L. Den rigtige model ved overgang fra højvinget til lawinget. Til 6-7 cm3 motor.
Spændvidde 154 cm. Alle dele er udstanset eller
udsavet.
HURRICANE 40 1.................................. kr. 71s,O0

KATALOGER
Thunder Tiger 1 987 katalog
Simprop hovedkatalog ...............
simprop minikaturog..................:::..::.::.:.::::::::........::...:..:.::::.........
Pilot hovedkala|o9 .....................
Pilot EZ katalog
OS motorkatalos .......................
Aviomodelli ka1a1o9.....................
Aviomodelli prospekt ................

- hos din forhandler eller mod frimærker eller check

DANDY 20. Smart skuldervinget begyndermodel.
Alle dele er udsavede eller udstansede. Spændvidde 133 cm. For motorerfra3,2-5 cm3.
kr.635,00

aa

BIPE SPECIAL. Et flot halvskala biplan for 8-10 cm3

motor. Færdig krop

Kan monteres med balanceklapper.

Cosmo2SSR

fra impoftøren

kr. 40,00
kr. 60,00
kr. 6,00
kr. 36,00
kr. 15,00
kr. 3,80
kr. 37,50
kr. 9,00

Du har måske bemærket, at vi har reduceret prisen

på Cosmo byggesætlene. Vi fik købt hjem mens
kursen for USS var fordelagtig og det kommer dig
til gode.

CHAMPION 45L. En smart kunstflyvningsmodel,
der kan flyve hele programmet. Spændvidde 151
cm. Beregnet til 6-7 cm3 2 takt og 1O-15 cm3 4 takt
motor.
CHAMPION

451

........ kr.1858,00

Silver Star Models
Sjællandsvei 3, 9500 Hobro
Telefon 98 52 02 55
Anviser gerne nærmeste forhandler

Moddflyve
Dødsfald ..........

Ir{yt 5lB9

side 6

RC-Unionens stifter Ole Meyer.

REDAKTION:
Ansvarshavend6 redaktørl
B. Aalbæk-Nrelsen, KaslanLevet 4,
5884 Gudme.
Ttf. 62 25 20 00
Radiostyring:
Lars Prlegaard, T€glmarken 65,
8800 Vrborg
Tll. 86 61 59 51 (atlen)
Arild Larsen, Flugmarken 80,
8520 Lystrup
Tlf.86 22 63 19 (RC-unionen)
Linestyring:
Luis Pelers€n. østergårds

A116

>Cou bor'- en alsidig ungdomsmodel

Lars Pilcgaard har prrn e t
"ct beg)ndertlr i ministtlrrelse

Ttf. 31 30 0s 51

AutogrroenAir-Dancer

Referat fra årets store arrangement i
Hanstholm.
Robbe Habicht

Ekspedition:

Erfaringer med Graupners gummitov

Oplag: 4.700 eksemplar€r

El-modellenUGLYJOE
Den Røde Baron

nedakllonen 8luttet d. 2518 1989
D6adJlne lor nr. 6/89 d. 25/10 1989
Nr. 6/89 udkommor 10. december lgBg
Forslden:
PerMikk€lson med sin DC'3
fotooraferet af Hans-Erik T. Larsen ved
KZ-Fallyet Stauning Lutthavn r tunr
1989.

'

Produktinformation

......... side3l
Multilader i særklasse, en snedig
tankventil, piloter i løsdele og servotape,
der holder.

Referater

....

side 32

Fritflyvning: Scandinavian Open
Linestyring: Baltic Cup 89
Radiostyring: Danish Open Ducted Fan,
Sommerlejr Falcon 1989,

Orientering fra unionerne

RC-Unionen
Linestyrings-Unionen
Fritflyvnings-Unionen

side21

side22

Opslagstavlen

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

Læserbreve

side42
side 45
side 47
side 48

side4S

Diskussionen går videre: Hvad farve
havde egentlig Baronens fly?

Materiale iil ModeltlWe Nyt:

for artikefforlatterens egen regnrng og
dækker ikke nodvendrovLs
redaklronens optattelsår.

side 20

..

side 30

side 19

Noget nær den perfekte mine el-model.

a-oflset. Holstebro

OplyEninger o9 meninEer
fremsal I Moderlwe Nyts al {te'stå.

..

to ....................

Henning Christensen har bygget en
Lars Holmgren model i dobbelt
størrelse, og herom fortæller
Thomas Pilegaard.

DM Skala m.m.

Henning Lauritzen om et linestyret
biplan for 2,5-3,5 cm3 motor.

Produktion:

lndlæg oq artrkler r I ModelffWe NVt
sendes enten lrl den pågældende
fagr€daklor (se adresse herover) eller
til bladets redaktron. Maleriale lrl
unionsmeddelelserne skal dog
sendes til den relevante unions
sekr0lariat.

side 18

Lasso-Geier

Udgivelseaigrminer:
ModelflWe Nyt udkommer den 10. i
månedernefebruar, april, juni, august,
okiober og december.
Annoncemateriale skal være os i
hænde senesl 6 uger før udgiv€lsesdato.

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

En svæver, der til fulde opfylder kravene
til en skalasvæver til hobbybrug,
siger Lars Pilegaard.

Dansk irodeltlwe Forbund
v. ErJk J€Dsen iformand)
H€stkøb Vænge 81,3460 Birkerød
Arsabonnemenl lor 1989 koster
kr.156.00 for alle seks numre.
Løssalgseksemplarer koster kr. 29,50
og kan købes r en række krosker
landel over saml på bladets
ekso€dition.

side 17

Stor svævemodel velegnet til begyndere.

Udgivsr:

Abonnemsnt og lø8aalg:

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

Speed Astir igen

En skala-id6: >'llonospar
Benny Juhlin skriver om, og vi bringer
tegninger til Zone Redningskorpsets
ambulancefly fra1937.
Saab J-21- ganget med

... sidel2

Viking Slope Race 1989 .......................... side 14

Fedåklion:

Tidsskriftet Modefflwe Nvt
Nørrevænget 3,
5762 Vesler Skernlnoe
Postorro nr. 7 16 1O 77
Trf. 62 25 19 29
(kun automatisk telefonsvarer,
der lager imod bestillinger m.v.).

11

En ny generation autogyro med
forbedrede flyveegenskaber,
testet af Thomas og Lars Pilegaard.

Meda,bejdere ved detle nummer:

Tidsskrifiet Modettlwe Nyt
Kaslanrevel 4.
5884 Gudme
Ttf.62 25 20 00

.,.

gløderørsstarter og minilader for
modtager-akkuer.

28,

Bjørn Jøryad, Preben Nørholm,
Henning Lauritzen, Lars Jensen, Chr.
Manly. Pet€r Mads€n. Benny Juhll.
Thomas Pil6qaard, Hennrnq Forbech,
Ulrik Litzen.

side 9

Glødestrøm og ladestrøm ...................... side
Bjørn Jørvad om en kombineret

2500Valby
F iltflyvn in g:
Jørgen Korsgaa.d,
Ahornweg 5,
D'2397 Ellund-Handewitt,
V€snyskland
Tll. 009 49 4608 6899 (fra Dl().

.....

MFA Cheveron 2 ..............
side 26
Bjørn Jørvad har bygget og prøvet en
engelsk kunstflyvningsmodel.

Der arbejdes også med raketter
- i Dansk Amatør Raket Klub.

Til

boghylden
Der omtales: Hans Rabenhøjs
,Små nemme modelfly<,
>Four Stroke Handbook<,
>Radio Giant Scale Aeroplanes".
nyt tegningskatalog fra Argus
samt >RC Ducted Fan".

side 23

side 24

Materiale til Modelflyve I{yt
nr. 6189 skal være os i hænde
senest den 3. november.

Dødsfald
RC-Unionens stifter Ole Meyer død
57 hr gammel
I 1969, hvor RC fllvning var godt i gang

Ole også "fik lov< til at komme ud på
flyvepladsen og røre pindene. Dobbelt-

med at vinde fodfæste blandt de modeltly-

veinteresserede, men hvor RC-piloterne
følte sig noget hæmmede af den organisationsform, som bestod dengang, tog Ole
initiativet til oprettelsen af RC-Unionen.
Dengang var der ca. 100, især konkurtenceinteresserede RC'ere, som dannede
stammen i unionen, men Ole's sigte var
mere bredt, og det viste sig efterhånden, at
netop hobbypiloterne, som havde Ole's
szerlige bevågenhed, nu er blevet det bærende element i unionen.
Jeg ved, at det glædede Ole enormt at
se den nu 20. årige arte sig så godt her i

daekkere var Ole's favoritmaskiner, og der
er især logget mange flyvetimer med den
engelske Wayfarer.
For ca. 10 år siden var situationen den,
at Ole var >Mr. RC-Unionen< og havde

jubileeumsåret 1989.
Et er at starte unionen op, en anden sag
var at sørge for at passe den administrativt
og lægge de overordnede linier. Her må

Ole imponerede mig mest. Man kunne

personligt styr på næsten alle funktioner,
hvilket krævede en stor daglig indsats,
som dog lige akkurat var forenelig med
Ole's job. Der var en forfremmelse i vente,
som ville medføre en så kraftig reduktion i

fritiden, at den stadigt voksende union
ikke ville kunne passes også.

Det var

på at uddelegcre opsilvcr. motivcre perso-

ner og srupper. forhandle. holde møder
o.s.r-.. sii at aile unionsfunktionerne kunne

blire raretaget sikkert og godt. Det var
mesterstrategen Ole, som lykkedes med
i'ed skrivemaskinen. Bladet kom altid rettidigt, og Ole's fremragende formuleringsevne og præcise stil kom her virkeligt til
sin ret.
Alle disse aktiviteter ville have været
umulige, hvis ikke baglandet var i orden,
og der skal her lyde en kæmpe tak til Ruth
og Jesper, som har ydet en uforlignelig
indsats. Især husker jeg de årlige repræsentantskabsmøder, hvor hele familien
Meyer arbejdede effektivt sammen.
En særlig tak skal du have Ruth, for at

strering og kartotek, kontigentstyring, kas-

sererjobbet, daglige henvendelser fra
medlemmer o.s.v. ... Ole's energi var tilsyneladende uudtømmelig.
Modelflyve Nyt, som vi kendet det i dag,
har sin rod i den i starten beskedne publikation, som Ole døbte >RC-Information<,
og som nok var hans
"yndlingsbarn". 411,
som vedrørte bladdrift, satte Ole sig ind i,
og mange aftener gik ved klippebordet og

Fej

lanbragte tegninger

tigt blcret lnSrag: is.rni:ra n-r.:rn:r:i.1rli\!l Lrnl
Kobra Sonet pli sidc -:li. rrg iLrr :i gtrre J;i h:i;
endnu morsommere. cr tc,qningcn til ne;seklodsln
vendt på hovedet, så den ikkc umiddclbart kan genkendes efter begyndermodellens fotos.

Methanolforhandlere
I

Modelfllve Nyt nr. 4/89 bragte vi en fortegnelse
over de af Miljøstyrelsen godkendte forhandlere af
methanol til hobbyformå1.
Desværre var der en enkelt forhandler, som ikke
blev nævnt, så vi siger undslryld og bringer hcrmed
n

åvnet:

læif O. Mortensen Hobby,
Nørremarksvej 61, 9270 Klarup.
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Er der modelflyvere blandt bladets laesere, som er
intercsscrede i at låne deres skalafly ud til DANMARKS FLYVEMUSEUM??
Udlånsperioden vil strække sig over et tidsrum på
3-6 måncder eller laengere fra åbningstidspunktet i
juni 1990.
Kontakt venligst:
pen på sitleme med

Se omtale under nyt

opgave: at gqre

sig selv

ttndværlig.

Et enkelt eksempel på Ole's forudseenhed var, at sekretariatet havnede, hvor det
er nu.

Tak for din indsats. Ole. Vi, der kendte
dig med den karakteristiske cerutstump i
mundvigen, vil savne dig.
Vore tanker og medfølelse går til Ruth
og Jesper.

Bjqrn Krogh

er sædvanligvis tomme trusler, men når der er tale
illcsalt indførtc mobiltelefoner på 35 mHz bånd:1. lr rlct plud-selig blodigt alvor for RC modellcr.

-

on.r

Tcl"'ion:rnc. som sælqes i Tyskland, er af den
kan bringcs mcd rundt pir
ejeren. cj:ndom 1rg r i.r :n ;rdjomodtagcr i huset stå
i tbrbindelse med dct aimind:li,sc i:lcionneL Anlæggenc har hcldigvis kun ringe rekkcriddc. men

l\p.. h\o! inoglcn

som med walkie talkies kan opfindsommc pcr:oner
forstærke signalet, og så er en vis mand - eller måskc
rettere alle omegnens fjernstyrede fly - på fri fod.

Har du derfor periodiske forstyrrelscr på hele
eller dele af 35 mHz båndet på din flyveplads, så
anmeld det til P&T, for selv om både de og telefonselskaberne allerede gør, hvad de kan, så kan de jo
ikke være overalt.

Løbske førerløse fly

Efterlysning!!!

l,ockhead.

disse opgaver. Da forfremmelsen som
ventet kom. havde Ole klaret sin største

Telefonbomber

Principtcuninrrcrn:. dcr hrrrtc til ertiklen om Simprop\ Tiehni.oli i \ltrJ;iilsc \1i rr. i S9 cr fcjlae-

I kampens hede fik vi ikke navnet med på piloten på
forsiden af nr. 4/89 og iler nu med at fortælle, at det
er Michael Nyegaard fra Nuserne, der har lagt krop
og model til, og at modellen i øvrigt er en Heim

at

forestille sig, at det hele blev tabt på gulvet
- men nej - Ole satte i denne fase alt ind

jeg helt uforbeholdent karakterisere Ole
som en genial slider, hvilket er en særdeles sjælden kombination. men ligc netop
hvad den spæde union havde behov tbr.
Ole, med stor støtte i hustruen Ruth. passede alle funktioner såsom medlemsregi-

Navn på forsidepilot

i denne demonteringsfase,

fra skalagrup-

,Oienteing fra RC-unioneno.

Russerne fik for nogle måneder sidcn erfaringer
dcsangåcnde, men i RC verdencn er sådanne hændelser heller ikke ualmindelige.
I cn jysk modelfllveklub sendte en defekt kontakt
for år tilbage en New Yamamoto på en ti kilomcter
tur hen tv€ers ovcr byen. Modellen blev et par dage
senere fundet uskadt i en roemark af et par harejægere, og selv om det således gik bedre end for russerne i Belgien, var hændelsen en medvirkende årsag
til, at der i den klub nu er )unionstvang" og dermed
lpi
forsikringstvang fra forste flyvedag.

Modelflyvning i Spanien

oLiMpIC

Spanien med lidt modelflyvning. kan det anbcfales
at tage til Lloret de Mar, Costa Brava ntcd et rejseselskab næste år til april.
Der flyves Iinestyret speed. teamrace og stunt

vll}KsRgs

S*cc16

.1p

åeromodelisme

Con{ro1 lile

Clup Olimpic Vidreres
C/Picornel J5
l74ll Vidrcrcs - Girona - Spanien

V.C"

F2A-F213-F2C

l'llln];ltE$ - trlltl)f.t tfr;nia)
l:l - I I - lir rl'.tlrril rtrl l!)!l{}

Danmarksmesterskab i modelbygning

rfus*

For skalainteresserede er der den 15. oktober en
glimrende lejlighed til at se. hvad man kan lave i

Sr. F'r(rnci,w &letg.$ogue,-a

oJjB o4src uDtaM
ct. hffi.u. 4a
t11t1 waEkES-&o$A {$ap ta)
rel. t9.t2taiu47tua &u97

{]RE5A

plastic.
IPMS aflolder Danmarksmesterskab i modelbygning i Centersalen i Lyngby storcenter.
Der er åbent mellem 11.00 og 16.(X).
Hvis man ønsker at deltagc i lojerne. kan man
tilmelde sig hos Per Voetmann på telefon 02 7-i S3

I

l
1

i

,r.'l

--7' "ll

:::
lil-!

-

i'

Ågåncia FO\T

I

under

en

vil trodse reglen om ikkc at flyve

over
forsamlinger af mennesker. For bare den mindste
ulykke kan føre til storm mod vor hobby i alle presscmedier med efterfølgende politiske hovsa-indgreb.
Flyv sikkert - Det er ingen ulykke.

Forkert brug af Fail-Safe

Slope Race i Hanstholm (læs derom her i bladct),
vandt også med sikkert forspring VM i Klasse F3B
(termiksvzeverc) i Paris 12. - 20. august. Østrig vandt
holdmesterskabet ligesom i 1987.
Danmark stilledc som encste nordiske land med
fuldt 3 mands hold. og Karstcn Jeppesen fra Brabrand Mfc. placerede sig bedst med en respektabcl
25. plads blandt 56 deltagere fra 19 lande, blandt
hvilke vi fik en 13. plads i holdkonkurrencen.
Nic Wright's sejr var så overbevisende, at der var
større point-forskel ned til anden pladsen end mellem nr. 2 og nr. 10. Læs mere om VM F3B i næstc

nummer'

Mangc modelflyvere programmerer dcres fail-safe
til at sætte motoren i tomgang og rorcne i neutral
ved radioforstyrrelser i håbet om, at modcllen så vil
lande uskadt et eller andet sted i flyvcpladsens nærhed.

Hermed har de gjort modellen til en flyvende
bombe med kødhakkerfunktion, for selv i tomgang
kan f.eks. en 10 ccm motor lave forfærdelige personskader.

Meningen med fail-safe er ikke at redde modellen, men omgivelserne, og rorene skal derfor gå på
fuldt udslag og motoren stoppe med øjeblikkeligt
styrt til følge, inden modellen kommer ind over
naboejcndommc, llyveplads og tilskuere. Ønsker
man at redde modellen fra de \'ærstc skrammcrindbygges en fail-safe faldskærm. som det er standard ialle militære droncr.

Fejl i Fail-Safe
Her troede vi. at radioforstyrrelser grundet >metal
mod metal< i modellerne hørte fortiden til. men
englænderne har nu konstateret, at det er en hyppig
fejlkilde i modeller med PCM anlæg og fail-safe
funktion, hvad enten der er tale om de billigste eller
de dyreste anlæg.

Englænderne anbefaler samtidi,e. at PCM brugere
"genopfinder" fortidens lodretståendc piskeantenne på flyene, da en langs kroppen anbragt wireantenne modtager dårligt og kan udiose fail-safe, når
man flyver lavt lige væk fra eller lige mod senderen.
I mange helikoptermodeller kan dct altså være
problematisk at køre med fail-safe, men også i andre
modeltyper bør vi træffe modforholdsregler. så failsafe'en kun træder i funktion ved regulære radiofejl.

lpi

vi i

skrivende

Al

Fotokonkurrencen
konkurrencen.

Det er nok, fordi vi ikke har fortalt om,

hvad

Nå spog til side. Folk gider nok ikke, og så gidervi
heller iMle. Derfor vil konkurrencen være slut ved
deadline til nr. 6/89.

Samme Nic Wright, England, der vandt Viking F3F

Giv flycne et ckstra eftersyn. hvis

om.

boger.

Det er altid spændende for publikum, når der ved et
stævne kastes gaver ned over tilskuerpladserne fra

opvisning

Hvem verdensmesteren blev, har
stund ingen oplysning

gevinsterne er.
Jeg kan oplyse, at der er 2 billeder i sort/hvid af
KZ M format ca. 35 x 50 cm og desuden enkelte

Nic Wright vandt VM

akku er blandt dc nedfaldendc gcnstandc.

lem de 17 bedste.

l

Stævnesikkerhed
forbipasserendc modelfly, mcn som arrangør bliver

Ved det nyligt afholdte VM i F3A (kunstflyvning)
,vor" mand Erik Toft nr. 42 af ca.80 deltagere.
Dette må betegnes som yderst tilfredsstillende,
for i dette selskab regncr man ikke de små lande i
Europa for andet end
"fyldu.
Erik lå efter fBrste runde som nr. 29, men vor
tidligere landsmand Ivan (Øivind) Kristensen (nu
dansk-canadier) lå på 2. pladsen, inden finalen mel-

Vi må erkende, at fotokonkurrencen hidtil har været
en fiasko. Kun 6 personer har indsendt billeder til

77.

det lidt for sprendende. når man scr. at modellens

i USA

blev

ry{e&mffiw{gw

MATA )ioguera

>>kilde<<

Fra velunderrettet kilde i USA meddeles det:

il@reffiw

Tilmelding:
Sr. Francisco

Fra vor

CL73W

For dem, dcr har lyst til at kombinere en tur til

PN

Stor-større-størst
I

de sidste par sæsoner har en Lufthansa DC-3 i
gigantklasse huseret ved de europæiske storstævner. Modellen, der har en spændvidde på 5 meter, er
udstyret med 2 O.S. boksermotorer, optrækkeligt
skalaunderstel og flaps og vejer 18 kilo. Men om den
er større eller mindre end de danske Metropolitans,
vides ikke, for om dem oplyses altid kun vægten og
ikke spændvidde, skalaforhold etc.

Årets svenske skalatræf
Toppen

i

svensk skala sattc som vanligt hinanden
stær'nc på Barkarbv vcd Stockholm. hvor den storste
modcl var den 2-motorede DB-3V. Spændvidden
var 33.1 cm, væ_qten var i9,l kg, og drivkraften blev
leveret af 2 Laser 180 V firtaktsmotorer. Ikke nok
med det, der var faktisk 2 modeller af slagsen, og de
blev efter sigende fløjet i perfekt formation.

Hvem, hvad, hvor?
Svenske modelflyvere har med held bygget adskillige
fan-drevne Drakenfly, og ved et seminar i Danmark
er en halvfærdig Draken model blevet vist frem.
Kommer der mon en fortsættelse af den historie?

Gammel strøm
Er dcr mon tale om gammel strom eller en indbygget
super akliumulator. når man i et katalog kan se et
gloderor llse som et i]-rtårn uden synlige Iedninger?
lpi

Hvad med en Telefax?
Telefax omgående til USA, at RC-unionens sekretariat har betalt gebyret til vores konkurrencepilot.
Sådan lød det omtrent lgrdag den 26. august sidst
på cftermiddagen, hvor vi blev ringet op af en pårgrendc til en afvore folk ower-there.
Hendes husbond stod et sted i Virginia og kunne

ikke komme ind på sit hotel, fordi de ikke havde
modtaget betaling fra RC-unionen, påstod de.

Her var gode råd dyre. Unionen ejer ikke

en

telefax, men via forskellige kanaler fik vi fat på et par
telefonnumre og fik overbevist folket ower-there, at
indbetalingen havde fundet sted for længe siden.
Sagen blev herefter hurtigt afsluttet til alles tilfredshed
AI

Fortidsminder og notater
I en jysk avis kunne man den

15.

april læse, at Statens

Luftfartsdirektorat 50 år tidligere havde besigtiget
Møgelkjzergårds marker ved Viborg med henblik på
at etablere en provinslufthavn på arealet, som da
allerede i merc end l0 år havde været i brug ved
luftopvisninger og hærens flyveøvelser.
Lufthavnen blev aldrig til noget, men siden 1983
har Viborg R.C. Klub holdt til på arealet, og uofficielt blev modeltllvepladsen indviet af en flok af hærens helikoptere. netop som græsset var spiret og
s

art.

Heldigvis genkendte en af piloterne - K. H. Niel- den typisk anlagte modelflyveplads og forhindrede ved hurtig ophængning af minestrimler, at banen blev kgrt op af hærens lastbiler, og siden vendte
"K. H." tilbage til Møgelkjærgård og genvandt for,
jeg ved ikke hvilken gang, titlen som danmarksmester i flyvning med modelhelikoptere.
At det skulle gå sådan i firserne vidste ingen, da de
i sommeren 1937 grundlagde modelflyveklubben på
hærens øvelsesterræn modsat byen i samarbejde
først med den danske hær og siden den tyske værnemagt med dertil hørende flotte officielle dokumenter.
Tidens tand har afrundet fordums skarpe meningsforskelle, og i dag fungerer samarbejdet alle parter
imellem, hvad man sidst kunne se ved TOPTREFF
1987, hvor værnemagten gav opvisning med en kæmpehelikopter under ledelse af en lokal dansk officer,
men det er straks en helt anden historie i den jyske
sen

modelflyveklubs lange dagbog, hvor hændelserne
gang på gang krydser hverandres spor.
lpi

Masser af damp

- direkte i anlcegets

Finn Gjettermann afprpver anlæget efter dampbadet.

ædle dele.

Men på grund af Arnes rejse til Grønland

Hot Test
I

for at >fange*

MFN nr. 6/88 kom Arne Jensen ind

fugtproblemer

i

på

computerstyrede fjernsty-

moskusokser med modelfly,
(Arne har lovet at skrive en artikel om Grønlandsturen), har han ikke haft tid til at komme

ringsanlæg.

til Randers.

I MFN nr. 3/89 lovede Randers Elektronik
og Hobby, v/Finn Gjetterman (det er ham

H6jst sandsynligt kan det ikke ses på billedet i bladet, men der kommer meget damp ud

med dansk oversættelse af byggevejledninger

af dampstrl_eejernet.
Forst blev radioanlæ,eet udsat for ca. 10-50
grader varm damp. som gradvis blev sat op til
langt over 120 grader. Nu er der nogen, der vil

og instruktioner til radioanlæg). at ville demonstrere en fugttest af computeranlægene
for Arne Jensen.

Billedordbog igen

Frekvenssikkerhed

Vor tidligere omtale af Carsten Mørups billedord-

Tro aldrig, at krystaller og senderens frekvensflag

bog har medført en vis skrivelyst i læserbrevsspalterne, men heldigvis har endnu flere skrevet til forfatte-

passer sammen, når du køber nyt radioanlæg, men
se selv efter, før du kommer på pladsen første gang
med anlægget.
Fejlleverede frekvensflag har været skyld i mange

rcn, og der cr nu lavet en betydelig udvidelse af
ordbogen, som nu også omhandler >dimser" og
værktøj til bygning af modclfly.
Næste skridt er planlagt med en udvidelse til også
at omfatte svensk, så du ikke længere skal undres
ovcr udtryk som
"spak". "veksellåda" etc.
Forfatterens næste værkcr blivcr i or,rigt tilsvarende ordbøger for henholdsvis skibe og bilcr. så
også de andre afdelinger af RC hohhren får bcdre
muligheder for at læse udcnlandskc bt,seevejlednine
og tidsskifter.

I et enkelt tilfælde har jeg oplevet, at et
anlæg bestilt på 40 mhz kanal 51 og udstyret med det
ulykker.

grBnne flag og korrekt nummer i virkeligheden var
et 35 mhz anlzeg.

Manden fløj lykkeligt omkring med klemme 51,
indtil en medpilot tændte sit anlæg og sendte ham i
jorden mcd et brag. Hcr gik det ud ovcr manden
selr'- mcn rar medpilotcn kommct i luftcn forst. var
han uforskrldt bleret ',skudr ncd. . bloi lbrdi piloren
med det nrerhrenede anlæg ikke harde kontrtrllcret sine k4staller.

Kunstig materialeanvendelse
Når fortidens fly var konstrueret som forvoksede
modelfly, som vi kendtc dem fra DMI's linestyrede
motormodeller og fritflyvende gummimotormodeller, kan det undre, at samme fly i dag bygges eller
rettere støbes af glasfiber. Faktisk er kunststofglæden så stor, at et amerikansk firma nu roser sig af, at
dc kan levcrc WW-I jagere med både støbte vinger
og kroppe. Modellernc påstås at være stærkere end

tidligere konstruktioner, og dct får de minsandten
også brug for, når de styrter i tide og utide grundet
en overvægt på flere hundrede procent.

Ingen svæveflyvning
Gamle læsere og skribenter ønsker mere gang i
svæveflyvningen, men dertil kan kun siges, at hobbyhandlerne melder om alt udsolgt og rekordsalg i
gummitove i denne sommer, så flcre end sædvanligt
er altså i gang inden for denne gren af modelflyvnin-

gen. Om det så giver sig udslag i flere artikler i
ModelflJve Nyt om svæveflyvning, er en anden sag
og beror alenc på læsernes flid ikke bare ved byggebordene, men også ved skrivebordene.
?,

Næste nummer
vil bl.a. komme til at
indeholde:

-

Motortest af O.S. Max CZ A
Gennemgang af nyt radioanlæg fra

Hi-Tec

-

Opstart af din motor
Tegninger og anvisning på fremstilling og brug af et byggebræt

-

Bygge-ogflf/etestafSuperHots
Rapport fra årets EM i skala i

Frankrig

-

"Vi maler en gummimand"
Produktionsinforrnation
Masser af noter

Byggetegninger
Gode tilbud i
"Opslagstavlen<

(Foto:

Arild)

påstå, at ved sådan en varme vil der ikke
udvikles fugt, men jeg kan forsikre at anlægene drev af fugt.

Afprøvningen blev foretaget umiddelbart
efter, og tilsyneladende virkede det hele upåklageligt.

Andre vil så spørge: hvorfor brændte Finn
Gjetterman iklie fingrene? Det gjorde han
også. selv om han holdt så yderligt som overhovedet muligt!

ANH

Tankevækkende
historielæsning
Det er tankevækkende, at Englands 2 bedste 4-motorede bombefly under WW-II - Lancaster og Hallifax - begge blev planlagt og prpvefløjet med kun 2
motorer, mens Stirlingen, der som den eneste, der
fra starten var udstyret med fire motorer, blev en
fiasko!
Ud fra det skulle man tro, at alle problemer løses
med mere motorkraft, som det praktiseres af mange
modelflyvere, men det var ikke tilfældet. At de to
førstnævnte fly fik fire motorer, skyldtes nemlig, at
de oprindeligt planlagte meget store motorer kørte
særdeles ustabilt; og at Stirling bomberen fløj som
en sten i højder over 4.000 meter, skyldtes for høj
planbclastning grundet et politisk sparekrav om reduktion af spændvidden, så flyet kunne køres ind i
datidens standard hangar.
Dc ilippede rin_qer sav til gengæld ligesom på
jaeere storre manlrrredlgtighed i lav hojde, og fra
trsk side indrommes. ai en Stirling kunne udmanøvrere en ME-110 natjager r ed ar rulle om på n e_een og
trække højderor. Faktisk fortæller en kamprapport
fra Fliegerhorst Grove (i dag flyvestation Karup).
hvordan en ME-110 7 gange prpvede at komme i
skudposition på en mineudlæggende Stirling over
Kattegat for til sidst at opgive og returnere med en
hårdt såret skytte.
Pålidelige motorer og lav planbelastning er altså
også nøglen til succes for flermotorede fly i den
rigtige verden, ligesom korte vinger skal undgås, hvis
du tilstræber stor egenstabilitet.

Hårrej sende oplevelser
Det forlyder ifølge >Rygternes Bureau.., at en RCinstruktør i det østjyske har fået pyntet hovedet med
et imponerende korsstingsbroderi på den lokale ska-

destue, da han i et uopmærksomt øjeblik lod sig
flyve ned afeleven.
Endnu en gang: >Bliv i pilotfeltet" ikke bare under flyvningen. men også under start og landing.

lpi

>>Cowboy
brændstofbeskyttelse af brandskot og tankrum. Færdigbygget og flyveklar er modellens
data f6lgende:

>Et begynderfly i ministørrelse målrettet

t'

mod dem, der enten har fløjet linestyret
med en 0,8-1 ccm motor eller besidder et
2-kanals radioanlæg til biler og både."

spændvidde

vægt
motor
radio

Af Lars Pilegaard
Med denne beskrivclse af Leif O. \lortensens
bud på en ltkonomisk begl'ndcrmodel. der
oven i købet er konstrueret af linestyringsmanden Hans Rabenhøj, er de fleste RC instruktører nok allerede på vej til at skrive et
harmdirrende læserbrev med argumenter
som: nUmulig at se( og
for hurtigt",
"Flyver
men husk så lige på, at mange begyndere i
fordums dage først fik et afslappet forhold til
flyvningen, når de i et par uger havde fløjet
sommerluften tynd med en ,Grokker..
Praktiske erfaringer viser jo netop, at mange elever med store og langt dyrere begyndermodeller nok flyver sikkert rundt i stor højde,
for så næsten at blive paniske, når modellen
ses fra siden i lavere højde, og endog rigtig
mange får aldrig overvundet denne >Horisontskræk. og opgiver flyvningen ved tanken
om selv at skulle starte og lande.
Med et specialdesignet minifly tilbegrnderbrug er sagen en anden og kan cfter minc
erfaringer sammenfattes i:

Ulemper
- Modellen skal bygges pinligt lige
- Modellen er svær at se i højder over 50
meter og afstande over 100.

-

Start og landing på understel kan ikke
indøves.

Fordele
- Lave omkostninger
- Hurtigt byggeri og hurtige reparationer
- Fortrolighed med at se modellen i alle

-

vinkler og hojder uden skræk
Hurtig oplærine i svingteknik og manøvrer, da der drejes 5-6 gange oftere end
med store modeller

-

Begrænsede skader ved stvrt grundet lav
vaegt og reelt lan_gsom fl)rrehastighed.

Byggesættet til Cowboy
Byggesættet er noget nær komplet isin kraftige papkasse og indeholder alle dele til sam-

ling af selve flyet, Solarfilm

til

beklædnin_q

medregnet. Dog skal indkøbes lim og lak til

118 cm
640 gram

0.8-1 ccm
2 kanaler

Nødvendigt tilbehør
For at få dct samlede byggesæt i luften skal
der anskaffes cn motor indcn for nævnte størrelse, radioanlæg med mindst 2 servoer samt
motorfundament og tank, hvis det ikke er
indbygget i motoren. Endvidere skal der købes nogle brede gummibånd til fastgørelse af
vingen og så selvfølgelig brændstof, propel
etc.

Ekstra tilbehør
Den på æsken viste pilotdukke (en malet
bordtennisbold) medfølger ikke, ligesom der

Ert Coxbot i gode lucttdu'

Jtos

ikke er dekorationsmaterialer i kassen.
På prøvemodellen har vi undværet piloten,
dels for at spare vægt og luftmodstand, og
dels for at undgå skader under udelandinger
og transport samt unødigt besværlig rengøring efter flyvningerne.
Til gengæld er prøvemodellens gule Solar-

,lturc Katitrc

Skovenborg. Egti.

beklædning blevet dekoreret kraftigt med
selvklæbende mat plastfolie fra farvehandleAnne Katrine og Merete Thesnup Jensen, Farum, ydede projektet itfieresseret og vrerdfuld hjcelp.
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C owboy

under
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e(lyv ning.

len har kurs lige mod landingspunktet med
næsten op i vinden, må du flade ud og bremse

modellen op med en anelse højderor umiddelbart før, den tager jorden.

Motorvalg
Da du uden tbrudgående byggeerfaring næppe kan bygge modellen lettere end den af
konstruktøren opeivne vægt på 640 g og mere
sandsynligt endda kommer over, vil jeg ikke
råde dig til at benytte så gammel og svag en
motor som på testmodellen; men omvendt
bør du heller ikke overdrive motorkraften.

De hurtige Cox motorer af typerne
ren for på den måde at gøre det lettere at se,
hvordan modellen vender i luften under drilske lysforhold.

Tegning og byggevejledning
Tegningen er stor og overskuelig og viser både begge vingehalvdele og kroppen set fia 2
sider. De enkelte dele er nummererede på
såvel tegning som i byggevejledningen og på
kassens trædele, og numrene angiver bvg_eerzekkefølgen.

Brugsanvisningen er blandt markedets bedste og på ikke mindre endT A4 dansk-sprogede

sider, og anvisningen fortæller både i skitser
og tekst om byggeri og flyvning trin for trin, og
første trin er fornuftigt nok
hjælp fra en

"Få

erfaren RC mand, før du letter" og ol-æs
brugsanvisningen, f6r du bygger". Faktisk kan
dei beta\e sig ar krydse punkterne at under
byggearbejdet, så man ikke glemmer en vigtig
del. Limede flader er ikke sådan at >skrue,.
fra hinanden igen.

Byggetid
Følges vejledningen slavisk punkt for punkt
uden sjusk, vil resultatet uvægerligt blive en
håndværksmæssig korrekt udført model, og
tidsforbruget vil med almindelig langsomttørrende lim næppe overskride 5-6 arbejdsdage å
2-3 timer, selv når der er tale om første gangs
byggeri.

Krop og hale

Byggesættets kvalitet
Alle dele i prøvesættet

passede perfekt, og
modellen blev samlet med en kniv, vinkel,
pudseklods og sandpapir som det mest anvendte værktøj. Kun til nogle udskæringer i
kropsspanterne var det nødvendigt med bor
og løvsav.

Radioinstallation
Vejledningen giver anvisning på 3 forskellige
måder for servofastgørelse, ligesom brugen af
såvel 2-kanals som 4-kanals sendere beskrives, og har man anskaffet sidstnævnte og en
motor med drossel, er der også plads til en
gasservo i modellen. Alle nødvendige dele til
trækstænger, horn og link er med i sættet,
mens servoerne skal fastgøres med de til servoerne leverede skruer og gummityller.

Da modellen stod færdig, var den væsentlig
lettere end den angivne vægt for prototypen,
og for at få et realistisk billede af flyveegenskaberne blev testmodellen monteret med en
30 år _sammel almindelig Cox 0,8 ccm gløderorsmotor og kom derved op på kun 520 gram.
Flrr,ningen blev indledt mcd handkast en
stille sommeralten og afslorede. at mens hojderoret virkede fint ved alle hastigheder. faldt
siderorsvirkningen markant, når farten blev
fløjet af, hvad der egentlig også var antydet i
byggevejledningen.

Start og landinger skal derfor foregå som

materialer er brugt til halefinne og haleplan.

Alle kroppens spanter er derimod af 3 mm

højde.

krydsfiner. Låget over radio/tankrum fastgø-

Ved start skal du kaste modellen frem mod
vinden, og wing den så til at flyve vandret,

res med skruer.

Vingen
Vingen bygges om nævnt i to halvdele, der
samles i en svag V-form med wash-out (beskrevet i vejledningen). Der er ingen form for
træbeklædning, og styrken sikres ved anvendelse af fyrrelister som hovedbjælker.
Forkantslisten, som det altid er kritisk at få
rundet korrekt, er grovh6vlet og skal kun glattes med sandpapir.

l0

1,2 vil give den sikreste
flyvning. Større motorer i 1.5 til 1,8 ccm klassen kan bruges, men så vil du som begynder
ikke kunne magte modellen. og grundet høj
fart og oget væ-gt vil skaderne blive omfattende ved stvrt. så vent med de kraftigere motorer, til du er en rutineret pilot.

og den nye Cox Quee n

Flyvning

med rigtige sportsmaskiner og ikke som sædvanligt for modelfly med høj planbelastning
og store motorer. Det vil sige, at det er mere
vigtigt at holde fart end at stige stejlt til stor

Selve kroppen er kasseformet lavet af 4 mm
balsa, som giver gode limflader, og samme

0,8

Black Widow, Medaillon og Tee Dee kan gå
an, men må vurderes til at være lige i underkanten og ikke populære blandt naboerne
grundet en hylende fri udblæsning, mens motorer som l ccm Paw diesel eller I ccm G-mark

mens du tæller til 10. Først nu lader du modellen sti-ee, og inden første sving flJves igen
vandret et lille stykke, så farten bygges op. Nu
kan der drejes, loopes, laves stallturn etc. med
fuld sikkerhed, blot du hele tiden sørger for at
holde modellen i fart enten ved vandret flyvning eller svage dyk.
Landingstidspunktet kommer, når motoren

stopper grundet brændstofmangel. Dyk flyet
let, så det holder god fart, mens du svinger ind
mod det valgte landingssted. Først når model-

Merethe sætter sig omhyggeligt ind i springstartcrens virkemåtle.

Styrke
Trods sin spinkelhed er Cowboy både solid og
robust og svarer til mine erfaringer med tilsvarende minifly, hvilket i praksis er blevet
bevist dels, da modellen under et fejlberegnet
loop blev fløjet i jorden for fuld drøn, dels ved
at slå adskillige vejrmøller, da forholdene
nødvendiggjorde sidevindslandinger, og endelig ved en kollision med en armtyk træstamme.

Alt sammen uden synlige skader.

Anden anvendelse
Cowboy er som nævnt i byggevejledningen

konstrueret til at flyve stabilt med motorkraft,
men med et par småændringer kan den o_qså

testmodellen fløjet her i timevis til stor fornøjelse og træning for familien.
Modellen kastes blødt ud i opvinden foran/
over diget og ryger let 10-15 meter op, og så er
det om at blive stående der eller glide sideværts frem og tilbage som mågerne. Blæses
modellen bagud af opvinden, dykkes den på
plads, og ryger den forud for opvinden, dykkes først lidt fart på, derefter gives højderor,
så modellen farer et par meter op, og nu med
høj næse har så stort et frontarcal, at vinden
presser den tilbage på plads.

bruges som svævcfly.

Dcn originale siderorskonstruktion kræver
god fart, og det går jo ikkc. når vi onsker at
glide langsomt rundt i hojdcrne. En tirrbedring af sideroret kræver. som det ses på billedet, imidlertid ikke de storc ændringer og kan
eventuelt udførcs fra starten.
Ombye,ningerr bestir ale nc i:
a) De øverste 3 cm skæres af finnen.

b) Du laver et nyt ror, som er 3 cm bredt
foroven o-s 6,5 cm bredt forneden. Bemærk.
at underkanten skal skaeres skråt af. så der

Hvis modellen konstant ryger forud eller
bagud af opvinden, er der henholdsvis for
meget eller for lidt ballast i kroppen.

bliver plads til højderorsudslag.
For at kommc højt til vcjrs skal der monteres en højstartskrog med trækpunktet 23.-5 cm
fra modellens næse. Krogen kan enten kobcs
færdig med monteringsbeslag eller laves af et
stykke >Z> - bukket pianotråd eller cvkeleger.
som limes fast med epoxy under et sti'kkc 3
mm krydsfiner.

Klargøring til svæv
For at nedsætte luftmodstanden fjernes propellen, eller endnu bedre hele motoren, men
husk i sidste tilfælde at flytte akku og modtager fremad, så modellen igen har tyngdepunkt
korrekt på vingens hovedhjzelpe.
Til brug for blaesevejrsflyvning skal du endvidere have lidt ballast til modellen, ganske
som det anvendes i rigtige svævefly. Til testmodellen er der lavet 6 blyplader å 25 gram,
som lagt i et stykke skumgummi kan kiles ned

ved siden af servoen under tyngdepunktet.
Modellens vægt kan herefter zendres trinvist,
men uden at tyngdepunktet forskubbes.

Hvorfor svæveflyvning?
Fordi du nok lierer at fl\,\,e meci motoren

i komhination nted
sr'ærcflrrnin!:. du rirkclit Iur oprrrct elin
.lufrlirrnemmelsc., og fir h.rdc llrr ninr og
rorbetienin_s lagt ind i rygraden. så du siden
kørende. men det blivcr

HLG-flyvning
HLG er cn engelsk forkortelse for rhåndkastet sviever<. hvor små svævemodeller kastes
direktc op i termikken. Vil du forsøge dig i

den scnre. skal der være så lidt vind som
Cot+

botctts rtvideredc sidcror.

mulist. os al unodvendig vægt skal være fjernet lra modellen: men så er det også bare om
at få sving i kastearmen.

Højstart
Højstart kan enten laves med almindelig line
og en løbevillig partner eller med et let gumnritov, som på sekunder bringer dig sikkert op
i 100 meters hdde.
Start dagens fllvning uden ballast. og læ_q
ballaststykkerne i et for et. hvis blæsten forhindrer din Cowboy i at flyve fremad mod
vinden.
Flyveturenes varighed vil afhænge af dit
held til at finde varm luft, o,q flyver du i let til
frisk vind, kan du øve dig i at lave helikopterlandinger. hvor du flyver ind ovcr dis selv os
op mod vinden. Trækkcr lidt hojde ror sa modellcn hrcmser op. oS fortsictter nred at balancere pa rorene. sa ntodellen daler lodret
ned til sikkcr landin_e cntcn på marken eller i
din hånd.

Jeg har endnu ikke ramt termikken. der
aldrig er noget særligt her på strandengen,
men det giver alligevel megen træning og fornøjelse at kaste modellen skråt op for derefter
at flyve enten højrc- ellervenstrecirkel tilbage
til et forsøg på gribelanding.

Konklusion
Leif O. Mortensen og Hans Rabenhøjs "Cow-

boy" opfylder, bortset fra den lidt dårlige

siderorsvirkning. de krav. jeg vil stille til et
skolefly i ministørrelse, og da de i skrivende
stund er i fuld -eang med at revidere siderorsdesiqnet. vil fremtidige købere næppe opleve
den beskrevne skavank.

Med Cowboy kan du altså både lære

at

næstcn pr. instinkt kan flyve også store mo-

Skræntflyvning

deller uden panik, når vinden driller, eller

Her ved mit sommerhus er der kun et dige

flyve og have det afslappende sjovt uden frygt
for tidkrævende og dyre reparationer, og de
opsamlede erfaringer kan så udnyttes under
opbygningen af en mere krævende model,
mens flyvetræningen og -glæden undervejs
holdes vedlige med din ukomplicerede Cow-

motoren gør knuder.

som en roekule ved fjorden, men alliceve I har

boy.

GlødestrØm og ladestrøm
Ved Avionic kan du finde et stykke elektronik

kaldet Kavan Pulse Plug Driver and Quik
Charger.
Det er en kombineret
"Gløderørs starter og
minilader for modtager-akkuer".
Med sin meget beskedne størrelse - som en
æske lommetændstikker - kan der findes
plads til den alle steder. Dcn skal blot tilsluttes et 12 volts batteri, o_q den er klar til brug.
Benyttes den som gloderors-starter. justerer man blot på en lille trimmer. der cr anbragt på siden. Hertil benyttes en mini skruetrækker.
Det samme gør sig gældende, såfremt man
vil benytte den som lader. Dersom man vil
lynoplade en 500 mA. akku, lades der i 10

minutter. os vil man lynoplade en 1000 mA.
akku. lades der i 20 minutter. Justeringen til
lynladning indstilles også på den lille trimmer.
blot indstilles der nu på mar.
Jeg har med held også ladet akkuer til

"strom på dåse". Dette kræver blot en trimindstilling på nær den samme spænding, som
var det et glødergr og så en ladetid på ca. 10
minutter.
BjørnJøruad
1l

Autogyroen Air-Dancer

Af Lars Pilegaard
Ny generation

i autogyroverdenen

med

stærkt forbedredc flyveegenskaber te-

r*'$$i\

stet af Thomas og Lars Pilegaard i nu 18
måneder, hvor mange problemer blev
løst og byggesættet forbedret.

I februar 1988 ankom det nye byggesæt, og
ved første øjekast adskilte det sig ikke væsentligt fra >Silverbirden". som blev testomtalt

i

Modelflyve Nyt l/88.

Konstruktionsprincipperne var dc samnrc
bortset fra styringen, og når kasseindholdct
med tidcn blev samlet. skulle der fremstå en
autogyro med styrbart rotorhoved som den

Bygning
Modellen skal som fbrgængeren betragtes

eneste nyskabelse og ellers med følgende data:

som en grundmodel, hvor du selv kan foretage

Flyvehastighed 0-70km/t

på ror og vinkler og ikke overskrider

Radio

angivne maksvægt, og ligesom sidst ændrede
vi med et par listcr (se foto) det moderne
grunddesign til en åben veteran beklædt med
al u m in iumsfarve t Oracorve r.
Alle byggesættets originaldele passede som
saedvanligt sammcn, og der er ingen byggem:essige problemer ud over dem. du allcrede
kender i diverse begyndermodeller. Dog er
det væsentligt, at modellen bygges lige og med
de rcttc vinkler samt let, hvis der skal sikres
optimalc ladartsegenskaber.

4

kanaler

Vzegt

1850-2150 gram

Rotordiameter

119

Totallængde

131

Motor
-

cm
cm
6.5 cm

altså 10 mm større rotorhoved end forgæn-

geren og et par hundrede gram tungere.

Byggesættets indhold
Kassens indhold var i den sædvanlige bemærkelsesværdige PeAs kvalitet, og tilbehorsposens indhold var udvidet med tank og hjul, så
du kun skal købe et fundament, der passer til

din motor, og beklædningsmateriale, lim os
lak- Papirmæssigt var der en godt 3 siders
bygge- og fllvevejledning på lct forståeligt
svensk og sir en lysstrykt tegning visende modellen i fuld størrelse.

Bl ggcsrtt

kosmctiske ændringer, bare du ikke ændrer

Undcrstellet er lilrtsat et aiuminiumsstcl med

halehjul. Hovedstellets aluminium

er

ret
blødt og bøjes ved en brutal landin_s og taser
dervcd slaget, så selve modellen ikke lider
overlast, og stellet kan umiddelbart rettes op
igen uden brug af v:erktøj.

tets t rædcl,'.

Ti I be hprs posen s i n d hold.
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AirDancer wtder konvertering til antikmodel.

Halehjulet er fast, og det må frarådes at
gøre det styrbart, da halen er det sidste, der

Understel

,?.
tr.

1\

12

den

letter, og det første, der lander, og derfor
belastes den hårdt ved

"murstenslandingero.

Rotoren
Selve rotorhovedet er uændret fra Silverbird

og tillader det enkelte rotorblad at bevæqe sig

skal lære. Start med at flyve, som var autogyroen et fastvinget fly, og træk kun lidt højderor, når du letter. Siden kan du med højderoret af_qore. om starten skal ske i en flad opadgående bue. cllcr om det skal være op fra
pladsen med hojt hævet næse og lodret flyveretning.
Ligeledes ved landin_sen gør du bedst i at
lande som sædvanligt o-q vente med de lodrette nedstigninger, til du har lært at hover i
sikker højde. Ved lodret landing bremses nedstigningen 50-100 cm over jorden ved et par
sekunders fuld gas på motoren, og holder du
fuld gas, bliver landingen til et touch-and-go.

både frem og tilbage og opined, hvad der
kompenserer for både fartvind og turbulent
luft. Autogyroen er dermed en fremadfllvende rotormaskine, som kan bringes til at hover.
modsat de fleste modelhelikoptere. der ikke
tåler turbulent luft, og hvor det at flyve frem-

ad konstruktionsmæssigt kommer

i

anden
række fremfor hoveregenskaberne.
Selve rotorhovedet sidder i et ganske sim-

pelt vippeleje. som tillader rotoren at vippe
sideværts. og vipperiet styres af en servo anbra-et i kroppen lige under rotoren.

Halesektionen
Sideroret er som på fastvingede fly, mens
højderorets grundindstilling er splittet (ven-

Motorstop

stre halvdel ned og højre op) for at modvirke
propellens drejningsmoment.

Ingen grund til panik. Rotoren drejes jo ikke
af motoren men af luftpresset, og i den situation svaever du sikkert nedad og lander som

Styring

med et svævefly.

Air-Dancer styres på fire funktioner. nemlig
sideror og højderor i halen. krængror i rotoren og gas, og i den forbindelse bør du læse
artiklerne om autogyroer både i nr. 6/86 og l/
88, hvor det fremgår, hvorfor gasreguleringen
er den egentlige højderegulator, mens det
sædvanlige højderor bestemmer, hvorvidt
motorkraften skal omsættes til fart eller mere
eller mindre lodret stigning.

Motor
Motorstørrelsen er angivet til 6,5 ccm, o-e da
rotoren giver stor luftmodstand er det vigtigt,
at din motor kan sejtrække, hvilket igen betyder, at du skal bruge en propel med stor
diameter og lille stigning. På testmodellen
flyves med en Webra 6,5 ccm firtakter og en l1
x 4 propel, og det giver mere end rigeligt fart.

Servoer

,
Rotorens .sintple, ntett e.fl'cktire vippe ntekanisnte.

Advarsel
Hvis du i et dyk presser farten til det yderste,

vil du høre en kraftig rotorflapren som fra en
stor helikopter. Denne flapren er sidste ad-

Rotoren klargøres
Beklæd rotorbladene med det medsendte
mate riale og albalancer bladene, så allc blade

vejer det samme og har tyngdepunktet på
samme sted målt fra bladspidsen.
Anbring herefter et blad ad gangen i rotoren og slib bladroden til, så bladet ligger på
jiggen i den rette vinkel. Byt ikke siden om på
bladene, da du samtidig har justeret for eventuelle skævheder i rotorbladsgaflerne.

Denne del af arbejdet kræver ikke lang tid
selv for uøvede, og i 99c/o af tilfældene er
rotoren nu perfekt i resten af modellens leve-

tid.

Der er ingen krav til slørfrie, hurtigc servoer
til gas, højde- og sideror, men til krængeror
må servoen køre slørfrit og altid indtage samme midterstilling, men heller ikke her er det
nogen fordel at anvende en speed-servo.

varsel om, at du erved at high-speed stalle din
rotor. 2-3 sekunder efter staller venstre side af

rotoren (hvor rotorbladene kører frem mod
flyveretnineen), og du befinder dig haengende
på siden med rotoren stående lodret.
Ingen panik. Træk fuldt højderor, så modellen drejer rundt 180 grader og derved taber
fart, og først nu styrer du kontra og tager
gassen af.

Et sådant rotorstall er ikke modellens, men

din fejl, og med lidt øvelse kan du gentage
"fejlen< på kommando i helt ned til 100 cm
højde, hvad der helt sikker tager kegler under
opvisning, blot du s6rger for, at autogyroen
svinger væk fra tilskuerne og ikke mod dem.

Service
Da der ikke ei nog.n dele, der slides i rotoren
eller styresystemet, er der intet at justere mellem flyvedagene, og eneste service efter endt
fllvning er altså den sædvanlige afuaskning af
modellen og *'entuelt smoring af motoren.

På testmodellen bruges Robbes gamle standardservoer på gas og ror, mens en lige så
gammel bilservo, som udgik for 5-6 år siden,
klarer krængrorsfunktionen i rotoren strålen-

de.

Indledende testflyvning

Konklusion

Den indledende testtltlninq visre stærki for-

Air-Danceren er ubetinget den letteste måde
at komme til at flyve med rotormodeller, og
den almindelige rutinerede fastvingepilot vil
efter en times tid kunne flyve hele luftrummet
tyndt omkring flyvepladsen uden forudgående timelange hoppeøvelser, som du ser helikopterelever udføre med og uden havebord,

bedrede sn'reesenskaber specielt p.i krængerorsfunktionen. hvor der nu er uændret fuld
styring i hele fartområdet. hvad der gor lodrette landinger os oprnedture til en barneleg:
men med hensvn til modellens stigeegenskaber stod det skidt til.
Først forsogte ri os med rotorbladene fra
Silverbirden. men uden egentlig bedring, og
siden lavede vi en helt n)'rotor med 10 cm
større diameter. ændret profil o_e ændret
bladindstilling. Så var den der. o_s resultatet
blev forelagt PeAs, som omsående lavede et
tredie rotorprofil med negativ indstillingsvinkel (større rotationshastighed). samt en jig til
indstilling af det enkelte rotorblad. og det er
med disse blade og omralte jig, du nu får
leveret Air-Danceren i byggesættene.

Rororen .linindsrilles pti år lgcsrerrers jrg

Testflyvning igen
Med den nye rotor fra PeAs fløj testmodellen
perfekt fra første øjeblik, og det vil sige både

og kan du allerede flyve et letvægtsbiplan som

forlæns, sidelæns og baglæns samt hover ved
bare 2 sek/m vind, og til overflod kunne den
lave både loop og diverse stallturn samt hjemmekomponerede manøvrer, hvor eneste betingelse er, at du ikke flyver luftpresset ud af
rotoren.

Modelflyve Nyt's SE5a perfekt. vil du slet ikke
opleve nogen begynderfase.
PeAs Air-Dancer er altså svaret for manden, som ønsker rotorfllvning med streg under flyvning uden spekulationer på teknik,
justering og service, og da modellen som alle

Berynderflyvning

end selv fastvingede fly ijumboklassen, bliver
der ret hurtigt behov for at måle den årlige
flyvctid itimer og ikke i minutter

andre autogyroer tåler langt dårligere vejr

Modsat helikoptere er hover det sidste, du
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Speirs

fra Skotland havde en nt, sjov vikingehat

til hverdag.

(Foto: Pr..Norholm)
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HanSt

m-Denmark

Og så går det lØs

Der var skræntflyvnings-konkurrence som aldrig fgr i Hanstholm i dagene
1.

ril

5.

juni.

Preben Nørholm beretter:
Større internationale konkurrencar er ikke noget,
RC-Unionen (i sine forste 20 år) har beskæftiget sig
megct mcd. Enkelte klubber - jcg husker speciclt
Esbjcrg Mfk. og Esbjeg International F3A har forsøgt
sig, mcn e llers er det mest blcvet til >pligtarbejde"
som at arrangere nordiske mesterskaber. når det var

vores tur

-

hvilket absolut også er mindst ligc

så

morsomt og udfordrcndc.

Sådan beryndte det
Vi bcgynder for mere end 2 år siden. Det er (r.
september 1987 - snart midnat - og stedet er en lillc

førstc-sals fcstsal på Alison Park Hotcl i Buxton
ncdcn for nogle vidunderlige skrænter i Peak Distrikt mcllcm Shcffield og Manchester, England. 35
glade og trætte skræntflyverc fester ovcr afslutningcn af BARCS F3F International (BARCS : British Association of R/C S<larers). Som dansk holdleder var det mit job at rose arrangørerne. De havde
virkelig firrtjent det, men skiddcrikken kom op i mig.
og cftcr utrolig vag baglandsdiekning kom jeg til at

var jo her nordmiend. skottcr, cnglænderc og danskcre, der kæmpcdc, så det var naturligt at kaldc
pokalcn "Tlre Viking Troph;.. hvorfor vorcs konkurrence naturligvis fik navnct "lzlklrg F3F Slopa Rucc".
Men dct skulle vise sig. at vikinger finclcs ovcralt.
Foruden førnævntc landc kom de fra Island, SlcsvigHolsten, Vestfalen. Berlin, Bayern, Schwciz og Isracl. Der blev dobbclt så mange - hclt præcist 40
piloter, og incl. officials, hjælpere og lcdsagcrc var vi
godt 7[) personcr.

Dtrt gtunle
ga,lder det

pralc mcd. at et sådant stævne kunne RC-Unionen
da også lave. Der bley ikke ovrløn!!!
Vi springer 2 måneder - l. novcmber. og stedet cr

Hotcl Nyborg Strand. RC-Unionens rcpræsentantskabsmøde sluttedc for l0 minutter siden. I ct hjornc

af det nu snart mørkc lokalc sidder 4 duknaklcdc
mænd og snakker lavmælt. For et par timer sidcn
acccptcrede de valg til styringsgruppen og formand i
Sportsudvalget. Det bliver mørkerc endnu, inden
ryggene streekkes, og benenc lægges over kors. En
stal'et sendes efter en kande kaffegivet.
"Go Ahead. er
Dct skulle ske mange gange oftere, at 4 nakke
dukkcdcs omking et bord. Men nu var det Viking
Arrangørudvalget beståendc af Jan Abcl og Jørgen
Larsen fra styringsgruppen, Lcif Mikkelsen fra Brabrand Mfk. og mig fra Midtjydsk Mfk.
Gode venner af dansk skræntflyvning havdc ladet
hattcn gå rundt til en vandrepokal i England. Dct
14
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l/igso Bugt Pensionut

åhnings-brit'lingen.

r(r

Først ankommer hcle medlemsskaren i"Cold Fingers
RIC Soaring Chtb. - 1eg er selv formand og Rafn
Thorarenscn, Island, er det menige mcdlem. "Yll..
siger Anna, værtinden på Vigsø Bugt Pensionat. To
håndværkere mcd langvarigt arbejdc på Hanstholm
havn sidder og bidcr i dessertskeen. "Yll", siger hun
igen. "Mr kornrner flyweme, og de lrur sut sig på det
Itele. I kon kornnte igen i næste ugc". Vi prøver at smile
til dem. Det virker ikke. Uden at mælc et ord fortr:ekkcr de ned på Sømandshjemmet.
Og Anna havde ret. Skibe pløjede sig vej over
havet. Cimber Air's sølvfugle sattc kurs mod Thisted
lufthavn. N{otorvcjs-expresser mcd 150 hk og fabriksparfumen intakt i sædcrnc drønede gennem
Europa ombord på Deutsche Bundcsbahn's biltog,
mens 30 år gamlc VW busser hostedc sig frem ved

ruDunen orn mange prakti^ske ogleller festlige offungementer- Her
(I'oto: Jpryen Larsen)

cgen kraft. Alt sammen sluttede dct i dct værste
trafikkaos. som Anna's lillc grusbelagtc gtirdsplads
endnu har oplevct. Kun Davicl Woods lra London
beklagedc en lille times forsinkclse. da hans Porschc
9ll måtte havc en ny benzinpumpe i Brcmen.
En meget broget skarc af gamle og n)c venner
mødesDe cr alle rncget gJade - ot meget fon'cntningsfulde. .Du ntilda," sigcr jeg til mig selr'. .Hyad tar det

ttrn, der skctt: i lnretlu på dig ved det .fprste

ntpde

i

arangørutlvlget. ot trt sugdc: - og så regncr vi med, at
du er konknrt'ttceluler. PrL,ben - og jeg ikkc straks løb
skigentlc hort.-

5 dage med vanskeligt

vejr

Skr:enternc i Hanstholm cr ret unikc. Tilsvarcnde
findes ikkc mange stedcr i verden. Dc storc indIands-skrænter i England. Skotland, Norge og Island
cr anderlcdes; dc er højcrc, og termik. synk og anden
turbulens kommer og går. Dct var dcrfor meget
popul:ert. at vi lagde ud med en tra-ningsrunde om
torsdagcn. Vinden var svag pii vcstskncntcn ved
havnen, mcn absolut f1irucbar. Vi havdc sod tid. Vi
ville gernc have cn merc frisk rind. sa clct rtrr oqsu

Det engelske holtl
hjemmehold.

lnvde en ljemnebunc-sejr fra

1987 ut forsr'orc. Dat bLev

til

err

populært. at vi cfter tricninqsrunden atlstc daqcn
til fordel for fri træning.
Og ganske rigtigt stabiliseredes vinden om fredagen. Vi fik cn meget god dag på vcstskræntcn med 4
rundcr. Vi skulle gernc nå l0 runder, F3F rcglernes
maximum. Dcr viser sig alleredc en tcndcns. Nic
Wright. England. som vandt BARCS F3F International, lægger sig med dcn t'lotlestc lllvning set i
Danmark på en komtilrtabcl forsteplads. mens dct

undenplads e.fter tlette års
(Foto: Gralrum lloods)

\

danske hold mcd hjemmebanetbrdcl la-gger afstand

til de 7 andre S-mands hold. Ved holdledermodet
onsdag aften havde vi fusket lidt for at fir holdene til
at gå op. Såledcs blev det norske hold >fyldt op" med

Frank Drogc og Hans-Jiirgcn Hartmann fra Berlin,
og 3 ,,lOse" cn-9|ændere, cn islænding og en isracler

hlcv tllTcant EIl.
Mcn vindcn blev ikke vcd. Lørdag var den tynd.
Fllvcbar, mcn tynd. "Dinglefqtre" kaldcr nordmændenc det. I dcn bedste vind om eftermiddagen fl1ler
vi en enkelt runde - så har vi dog flojet i cirg. - mcn r i
vcnter nordcnvind sondag.
Sondag blcv den storc dag. Det blev uldris rigtie
kraftigvind. men vi mriltc dcn op til S-9 m s. nrr dct
var bcdst. Vi udsatte aftcnsmuden oc lloi dL. sidite -i
runder. for mandag - Grundlor sdag - lo\ cdes regn.
100 konkurrcnccstartcr pii .+lX) minuttcrl Jo, vi var
trætte dcn aftcn.

Sr

/irr.'l--.'rrrr kent lbr dt

llt,'n,'.

lr'r( Dt lefi.' bl.u.

rtg:å ulle antlrc, at det ser

snukt rd, når

ct hokl har ens stufleringer

pti

(Foto: Pr. Norholtn)

Mere end flyvning
Dcr skal skc nosct særligt ved et sådant stævne. Der
vrrr inqen. dcr kom til Hanstholm for at udforske
br ens r'ærtshuse.

Til torsdaq aften havdc vi lavet cn quiz med 20
lip:kuponsp()rssmål om flyvning og vikingcr og alle
mcd rclltion til ct af dc deltagende landc. 6 helt
tillieldi,ct riinrn'rcnsiltte hold slogcs om 6 bcsvarelser
i trc krarter - pa aherdens sprog incl. arme og ben.
Vcd -eenncnrrrng ul lrcsrarclsernc kom vi f.eks. til
spørgsmålct I7t trtt produtt:rt'de det arnerikunske F-21
iugaih?. Isracl Grinberg lrl Israel raktc hånden i
vcjret: "Dcl giord{ min /irr . o,s det cr rigtigt. Pappa
Grinbere cr konirruktor rcti Irracli

'\ircraft Indu-

stries. og han arbejdedc pr IAI Kfir. som US Nary i
egen stald kaldcr F-11. ligc.om hln brsccdc dct F3B

højstartspil. som jeg lånte til F-lB Europrn'tcsterskabcrne i Ncger'@rkenen lor -i ar siden.
Hold nr. 6 vandt med 16 rigtigc en l-laskc Grmmcl
Dansk samt nogle snese snapse-bæerc. og dc rar
ikke sene til at lade sig belære af dcn hentr dnins fra
cn halvt hundrede >tabere". Forsamlingcn rar nu
godt sammcnrystot, formålct nået. bægerct fuldt...
Dct blev en god aften.

Tuill,':s Tontr Ttuttt. . sont dc gente lod sig kakle. "Hrrtrledes vorcrVikingeme igen at
dt i tiln*,ldin:,'rt. Eftt'r denne udlbnling hur de bnq fot'en rerance.
(Fort: Pr. Narhqlm)

l5

Fredag afien underholdt Rolf Girsbcrger fia
Schweiz med sit profilarbcjde. Hvem er dcnnc hr.
RG, som pludsclig kommcr og laver profiler til vcrdensmcsleren og andrc uden at smykkc sit navn med

en doktor- ellcr profcssor-titel udi aerodynamikl
Faktisk er det hans job alligevel - eller også cr dct
det modsatte. Hans
produkter kommcr i

"civile"

hvert fald aldrig i luften.
Rolf tjener sit daglige brød i forsknings- og udviklingsafdelingen hos Asca/Brown Boveri i Badcn,
hvor han omgås verdens storstc turbiner til kraftværkcr. En procent lavere moclstand på et svæverprofil. og man blivcr verdensmcster. En procent
størrc virkningsgrad i ABB-dampturbinerne. og verden spares for milliardcr tons kul, olie og uran. Er
det ikke det sammc, vi snakker om? Det blev også cn
sod aftcn - omcnd andcrlcdcs.
Lordrg rltcn var fritLfte n. D.v.:. ikkc for alle. for
holdlederne plus nogle flere havde et scriøst 2 timers mode om F3F klassens frcmtid. Det blev en
god erfaringsudvcksling, og da Rolf Girsbcrgcr i
april blev valgt til formand for FAI's internationale
R/C svævcflyvckomite, var det en god lcjlighed tbr
ham til at få et grundigt indblik i, hvad dcr rq,trer sig i
F3F kredse verden over. Og ligeså for os andre.
Hvad der skete uden for mødelokalct, aner jeg
ikkc; mcn jeg har hørt, dct skulle have værct sjovt.
Mødet sluttede med en beslutning om. at alle
mødes i Buxton, England, igen nieste eftcriir.
Spndag aftcn viste clct schrvciziske hold to hclt
unikc frlm lra hegrndcl:cn JI hrrutnc. Err om nr,,dclflyvning og in om fuldskala:rierellnnin,s. Dcn
første var ustyrlig morsom. Om den andcn: Jes har
aldrig fattet. hvorledes ct bemandet sva-\'cfl\,startcs
med gummitov. Dct vcd jeg nu. Begge var 100fi
proffc film - stumme sort/hvidc naturligvis - og de
burdc kopieres på video og sprcdes overalt. Apropos video - vi viste en noget rå konvertcring af cn
video fra de nys afsluttcde vindtunnel-forsøg med
snescvis af R/C svzever-profilcr på Princcton University i New Jcrsey, USA - af Michacl Sclig og John
Donovan, beggc bcrømte F3B pilotcr. En prof. konvertcring til curopzeisk VHS skullc. når dette læscs,
v:arc tilgået RC-Unionens videotck. Dcn varer cn
halv time, cr ct must fbr den teorctisk interesserede.
og man risikercr ikke at kommc til at grinc.
Mandag - den sidstc dag - de t er vindstillc - dct
rcgncr, og i r,tvrigt er konkurrenccn forbi.
Chas Gardiner, En_qland. og Brian Sharp. Skorland, hjælper hinanden mcd forcdrag om britiskc
skrænt cross country konkurrcncer. Mcget intercssant. Dct lyllcs intenst, specielt af deltagere fra de
Iandc. som har dc slorc skræntcr.

Knud Hebsguard modtuger på holdets vegne
"The Viking Trophyo.
Til lt konkunenceleder Prcben Narholnt.

Vi har plukket en hiindfuld rleltascrc ud og bcdt
l0 rnin. litrcdrag ont dcre. ilr. \;i udr lrlgtc

dcnr om ct

Hebsguard.
16
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Alting har en ende
i

intcrc5sitrtc tli. dcr ';inttidi,c cr !t:rdc r e pr;ercnt.tnlcr t()r ior:k.lliS3 {cnr.r. De kom ..r p.r cfrer Ch;rs
og Brian. d.r.:. Bri,rn la,cdc iakri:k ud mcd rin mcgct
smukkc dansk inspircrcdc F3F racer. Dct var mcgct
populært. Selv de hclt gamle rotter lagde prcrne
frcm, da Hans-Jrirgen Unverfcrth, Tyskland fortalte
om sin halcløse. Kun få modclflyvere har gjort sig
klart. hvor kompliceret design af en effcktiv halcløs

mænd et godt stykke arbcjde, som RC-Unionen kan
være bekendt? Da motorlyden for låEngst var borte,
og jeg var dyngvåd, kom jeg til en slags konklusion:

svaever i virkcligheden cr.

Jcg anede det ikke. Jeg var barc træt, ligesom

Mandag atlen var naturligvis al.slutningsfcst og
præmieoverrir:kkclsc. Der rar tlotte pokaler til de 3
bedste samt til alle pii dc 3 bcdste hold. Som vindende hold crobrede vi The Vikins Trophv hjcm igen.
og der var ekstrapricmie for hurtiqstc tid - Nic

andrc.

Wright's 48,1 sec - en s{Jlv (-fan'e t) lommcl.erkc mcd
inskriptionen "Garnnrcl Dansk - Oiginul Wkirtg Dope". Sigfiied Schedel fra Mrinchen udnænvte vi til
"Vikirtg of the Yearn, og som bevis hcrpå fik han en
oksc mcd runeskrift på skaftct. Siegfricd lagdc lidt
svagt ud - var tydeligvis mcre fbrtroli_q mcd Alpeskriuntcr. \Icn han llcrte hurtigt, træncdc myrc-flittigt. når lcjlirheden bod sig. o_9 svanq sig til slut op på
cn 5. plads - cn kæmpcindsatsl
Den aften bler.(ogsii) lan-1.

":;i::,.:

Det vindende danske lnld Fra

(Foto: Joryen Lursen)

Tir:ths middrs

st;rr jeg vcd trådhcgnet

Thisted

luitharn og rinkcr til Cimber Air's noget grå sølvfugl. der forsvinder Ostpå i regndisen med de sidste
ombord. Et er. at det danske hold vandt. Det var
godt. Noget helt anden er: Gjorde vi 12 piger og

11

I de scncre år har der været tilfælde mcd store
intcrnational R/C svæveflyve-stævncr, som har værct helt fantastisk gode arrangemonter, som der
talcs om ridt og bredt. Alrdre har - om ikke været
fiaskocr - si dog skilt sig ud på en nogct anden
mådc, og dem talcs der om muligt endnu merc om.
Dcrfor, når man vover at sætte et storrc internatio-

: . :'

Mads Hebsgaard, Bjørn Krogh, Lars Pedersen, Knutl Hehsgaard og Finn
(Foto: Pr. Nprholm)

Årets Viking: Sigi Schettet illiirtchen.
(Foto: Jorgen Larsen)

nalt R/C svacver-stævne på programmet, så kan man
være helt sikker på, at ikke blot piloternes præstationer, mcn i allerhøjeste grad også arrauqorernes
ditto vil blive rangeret ind på en point-skala fra 1-10.
hvor talleden 2 til 9 sjældent bcnytres.
Nu faldt dctte blads deadline sådan. at hurtighed i

Også de hjalp

til:

ude fra verdcn, og ud fra dem torjeg nu godt drage
en mere præcis konklusion: Vi klarede dct. Vi tjente
en kokkehue til unioncn. Og vi er:
Jan Abcl, styringsgruppen, Jane og Karsten Berg,
Nordsjællands Fsk, Hans Hansen, Frederikshavn
Mfk.. Karsten Jeppcsen, Peter Juul, Lcif Mikkelsen,
John Rasmussen og Torben Rasmussen fra Bra-

Folgcnde firmaer hjalp os med sterrc og minclre men meget nødvendige ydelser: Ib Andersen Hobbl'
ApS (Graupncr), Jydsk Telcfon Akts og AJS Dansk
Shcll. Ib Andersen Hobby foræredc sålcdes RCUnioncn et sæt rygnumrc, som vil gørc god gavn ved
mangc også internationale stævner frcmover. Flyvevåbnets Vejrtjeneste i Karup rådgav os dag og nat
om optimal udnyttelsc af det vanskelige vejr. KDA
var selvfølgelig behjælpelig med adresscr, og hvad vi
cllers bad om, og sluttclig har hvert medlem af RCUnionen støttet stævnet med en krones penge gennem kontigentet. Ganske mange benyttede sig af
denne >entre-billet" til at se skræntflyvning i ver-

brand Mfk., Henrik Larscn. Frederikshavn Mfk..

densklasse.

rapportering må blivc til nul-tre. Dcrfor er der i
skrivende stund allercde tilflldt nogle reaktioner

1. Nic

Wright, England

2. Knud Hebsgaard,

Danmark

3. Fritz Kristofl'ersen, Norge

Espen Torp. Norgc
5. Siegfricd Schedel. Bayern
-1.

6. Divid Woods, England
7. Brian Sharp, Skotland
8. Mads Hcbsgaard, Danmark
9. Bjørn Krogh, Danmark
10. Josef

Mdgn, Bayern

1.

Danmark

2. England
4. Bayern

Look out for Hastings Revenge, Bttxton 1990!

8.87r
8.520
8.382
8.354
8.340
8.340
8.290
8.276
8.252
8.252

Resultater for hold:

3. Norge

Jørgen Larsen, styringsgruppen og Prcbcn Nq,rrholm,

Midtjydsk Mfk.

Individuelle resultater

5. Team

EII

Tyskland
7. Skotland

4t.327
40.533
40.470
39.465
36.656

6.

36.35.1

8. Schwciz

35.370
34.082

Vingen
Vingen er en 2-delt Jedelsky konstruktion,
hvilket normat betyder en vingeflade sammensat af en t)'k og en tynd balsaplade, hvor

profilet fremkommer ved slibning i den tykke
balsaplade.

I dette tilfælde er der tale om en superudgave, idet den tykke plade allerede er forsynet
med forkantsliste og slebet i korrekt facon og
smig.

Nødvendigt for at få en 100% korrekt vinge
er kun at følge brugsanvisningen slavisk og at
råde over et /rge byggebord.

De 2 vingehalvdele samles under flyvnin-

RobbeHabicht

gen med i vingestål i messingrgr forrest og en
stvretap i messingrør bagest.

"Stor, langsomtflyvende svævemodel velegnet også til begyndere til termiKlyvning og på

tegning, men en skridt-for-skridt tesning for
samling af kroppen. en ditto for vin_qcn og en

skrænt i let vind<.
Sådan præsenterede Robbe den ny sr'ær'cr
i foråret 1989. og Lars Pilegaard har taser et

4-sproset ikke-dansk samlevcjledning. Alle
dclc er nuntmurercdc pu tuurtinterne. oe.
numrcne refercrer dcls til samleræk\efolge,
og dels til samlelejlednine o_e stykliste. Der er
ikke trykt numre på sættets forholdsvis få,

byggesæt

i øjesirn og konstateret. at der er

noget om snakken.

Karakteristik
Modellen, som hverken er en skala- eller semiskalamodel, er en højvinget svæver med 2delt elastikmonteret vinge uden krængeror,
men med almindeligt sideror og kombineret
haleplan/h6jderor. Vingen er med dobbelt Vform-

Data
Spændevidde
længde
planareal i alt
vægt

ca. 1.700 gram

planbelastning

ca. 28 g/kdm

evt. motor

1,5 ccm i motoropsats

radio

2

280 cm
729 cm

60,3 kdm

kanaler

Byggesættets indhold
Kassen indeholder alle nødvendige dele til

bygning af modellen uden motoropsats og
uden dele, som ikke tåler langtidsoplagring:
det vil sige lim, lak, maling og beklædningsmateriale.

Papirer
Sættet indeholder ikke nogen egentlig by-ege-

men gode trædele.

Finish
Kroppen skal ikke nØdvendigvis males, og for
vinge. haleplan og sideror anbefaler Robbe 3
gange lak og cellulosemaling. Skal modellen
flyve med motor, bør du sikre dig, at malingen
er brændstoffast.
Foretrækkes en stærkere overflade, kan
der beklædes med film, men husk da. at vingens underside skal beklædes, så filmen føl-

Krop og hale

ger profilkrumningen.

i hvidt kunststof, som
er glat ud- og indvendie. så limnins kan uden
problemer foretages med sen,otape og plastklæbende clano. mens f.eks. Stabilit-E\press
nødvendi_seor en opkradsning med f.eks. slibestå1 fra en pakke c1'kellapper.
Nødvendige huller og slidser til hænsslcr er
lavet, og byggearbejdet er alene at skære hul i
cockpit og rum under vinge. Der er ingen
spanter i kroppen.

Byggetid

Selve kroppen er støbt

Sideror og haleplan er af færdigprofileret
til montering, idet der dog skal

balsa og klar

laves slidser i sideroret

Canopyet

til hængsler.

er af røgfarvet gennemsigtigt

plast, som ifglge tegningen fastholdes med en
slids/skrue foran og et gummibånd bagest. på
æskebilledet ses canopyet fastgjort også med
skruer bagest, hvilket må fiarådes, da canop\L

et i så fald splintrer, når vingen sllder af
under en dårlie landine. Faktiskviljeg råde til
o_gså at erstatte den lbrrestc skrue med et
st1'kke tape ud fra erfarin_ser med den i nr. 4/
89 omtalte Finikofi.

- eller rettere

samletid vil næppe komme over
timer afhængig af forudgående erfaring,
men arbejdet vil nødvendigvis strække sig
over 4--5 uger af hensyn til lims og malings
10-20

totale hærdetid.

Flyvning
Modellen kan enten højstartes (der er 2 kroge) eller løftes på ryggen af et stort motorfly.
Monteringen af en slæbekobling vil imidlertid
ikke være no-qet problem, mens en eventuel
bremse nok må laves som rygbremse.

Konklusion
By_s_se sæ tte t opllder byggetekni sk alle krav,
som en hobbypilot eller begynder kan stille,
når drpmmen går i retning af en stor model
med den lille models teknik og krav til byggeog flyvekundskaber. Uden forudgående byggeerfaring vil kendskab til engelsk og/eller
tysk dog være en forudsætning for samling af
specielt vingen.
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Speed Astrc igen
Af Lars Pilegaard
I Modelflyve Nyt 5/88 kommenterede
Lars Pilegaard indholdet i WIK's byggetil en Speed Astir skala

sæt fra Avionic

termiksvæver med ribbevinger og fortsætter her med praktiske erfaringer fra
bygning og flyvning,
Indholdet i kassen og byggeprincipperne blev
gennemgået ret nØje i den første artikel, så
her springer vi lige til arbejdet med fzelder og
tips.

Kroppen
Denne del af modellen blev lavet lige efter
tegningen bortset fra trækket til halen, som
blev ændret fra de medsendte stålwirekabler

Herefter monterede jeg et sæt Graupner
klapbremser (omtalt sidc 13 inr. LS9). dr jcg
forudså. at jeg ofte ville lå brug lor at antln,e
vores flyv-eplads stejlt og hurtigt grundet turbulens fra en bagvedliggende skov.
Bremserne blev anbragt iige bag hovedbjzelken med centrum 48 cm fra vingeroden,
men grundet vingemontagen med kroge og
gummibånd i hovedbjælken måtte trækket
føres ind i en S-formet bue, så koblingspunktet i kroppen blev flyttet 4 cm bagud. Trækket
blev lavet af 1,5 mm piano. som blev lejret i
små plastrørsstykker gennem balsaribberne.
Bremsen virkede perfekt og giver ikke anledning til trimændringer på højderoret.
Oversidens balsabeklædning var ligeledes
problemfri, men

da vingen blev taget af bygge-

brættet og vendt, var hele konstruktionen stadig meget slasket.

til plastkabler, men ellers fastgjort kun forrest

Vinsen blcv clcrfbr igen nålet fast til bygge-

og bagest som vist på tegningen. Ændringen
blev foretaget af hensyn til radiosikkerheden,
da jeg ønskede at have modtagerantennen
udspændt inde i bagkroppen og altså parallelt
med styrekablerne.
I modellens næse blev monteret en WIK
slzebekobling, der blev limet fast med så rigelig epory mellem to balsaklodser, at sidefordybningerne i koblingen blev fyldt op med lim
og dermed >låst< fast mellem tr:rstykkerne.
Kroppen blev afslutningsvis malet med
WIK's spraymaling uden grunder og dekoreret med selvklæbende folie. De medsendte

bordet med oversiden opad. Ved hvcr ribbe
blev nu limet cn balsaklods pir ved tirr- og
bagkant, og med en tomren,inkel som mål

overf6ringsmærker var nok trykt flot, men
desværre på så ringe en basis, at mærkerne
faldt fra hinanden i vandet. Det burde jævnfør kvaliteten på mærker i japanske plasticbyggesæt være en saga.

Vingen
Oplægningen af ribbekonstruktionen bød ikke på problemer, og fastlimning af vingestålenes messingrør blev gjort med hele modellen
samlet og klodset op, så rørene kunne sættes
helt præcis i de inderste krydsfinersribber.
Iu

langs bcrdkanten blev klodserne slebet ned

Radio
Det var fra starten planen at bruge modellen

til almindelig afslappende hyggeflyvning uden
nogen form for belastninger, så servoerne
blev dertbr to gamle Multiplexer og to nye
Prafa til højde- og sideror. De tre servoer
klarer sfyringen, mens den fjerde klarer både
slæbekobling og klapbremser. Det er ikke et

vil

anvende

Flyvning
En skønne dag var modellen så klar til jomfruflyvning. Flot var hun selv med mine øjne, der
ellers foretrækker veteraner, og vægten var
bare 1406 gram, hvorved planbelastningen
kom ned på kun 27,3 gram pr. lwadratdecimeter.
Første flyveaften var med absolut vindstille

og med alle omkringliggende kornmarker
godt opvarmet af solen, og da frk. Astir blev
skudt op i gummitovet, bare glcd og gled hun
afsted uden mærkbart synk. Roligt og gratiøst
gik det absolut uden speed i store flade sving
og flere meters højdegevinst, når flyvepladsens varme grusvej blev overfløjet, men i
skarpe sving - krise - tipstallede damen på
inderste vinge, så skulle hun hurtigt rundt, var
det om først at dykke fart på. Første tipstall

skete

i 5 meters højde i

det sidste sving i

til

at flugte med hovedbjælken. Herefter kunne
vingen vendes og lægges på byggebordet og
beklædes uden fare for skævheder og unøjagtig wash-out.
Vingen blev afslutningsvis penslet med balsaprimer og beklædt med Oracover.

servovalg, jeg

altså brugcs til mangt og meget, men de skal
bruges med omtanke.

i hårdt belastede

modeller, men til mindre og langsomme fly
har det aidrig givet anledning til problemer.
Faktisk er der samme servoopstilling i den 2motorede Kobra Sonet, så billige servoer kan

Der er iryen trængsel i radiontmmet.

landingsrunden, og jeg fatter ikke den dag i
dag, hvordan det lykkedes at få hende på ret
køl og ned på banens centrum. Godmodig
trods disse primadonnanykker altså.
Næste flyveaften var der iet brise. Astiren
blev trukket op på mit livs forste flyslæb af en
Josefin med en 6,5 ccm Wcbra Blackhead, og
med bremseklapperne halvt ude lå hun klippefast bag slæberen og et par meter over,
både når det gik ligeud og rundt i store og små
kurver, men straks hun blev sluppet, var der
igen problemer.
Afsted det gik over stok og sten i medvind
og sidevind, men op mod vinden - nej - ikke
ud af stedet ville hun, med mindre det blev
dykket, og det varjo ligesom ikke meningen.
Min Speed Astir var med andre ord blevet
for let, og i nattens løb blev der fremstillet 3
stk. 100 grams blyplader. som kunne skrucs
fast enten alle eller enkeltvis bag kroppens
hovedspant lise ved tyngdepunktet.
Det hjalp. Farten er nu bctragtelig med fuld
ballast, og når damen presses. står vin_uespidserne opad i en yndefuld bue. mens luften
fløjter nok så nydeligt og skalarigtigt.
Ærgerligt, at jeg ikke vidste det fra starten.
For selv om det ikke tager lang tid at justere

på blymængden. så kræver det ikke sii lidt
fingcrgymnastik. som jeg ikke vil kunne udføre i koldt vejr. Havde tbrholdet været omtalt i
fllvevejledningen, kunne jeg have foregrebet
begivenhederne enten med blykamre i vingeroden eller ved at indbygge et Graupner ballastkammer i kroppen lige under tyngdepunktet. Der er plads nok.

Konklusion
Svæveren opfylder til fulde mine krav til en
skalasvæver til hobbybrug, og WIK skal, når

jeg ser bort fra de elendige overfpringsmærker, roses for et gennemført byggesæt, men
jeg vil anbefale firmaet, at næste forbedring
(den forste var et tilbud om skumvinger) bliver indbygning af ballastkamre og bremseklapper som standard.
Vel kan man klare sig uden bremser, men
ballastet med 1700 gram er der gang på tøsen,
når hun kommer hjem til landing, og skal du
som vi overholde en vis højde for enden af
banen, så kommer du ikke ned på de første
150 meter med en udgangshøjde på 3 meter,
med mindre du har bremserne på maks.

Erfaringer med Graupners gummitov
Af Lars Pilegaard
Gwnmitove hcenger måske nok på trceer-

ne, men de er ikke dermed gratis. Lars
Pilegaard fonceller her, hvordan han fandt
frem til Graupner tovet som sit universaltov.

I Modelfllve Nyt 6/88 fandt Børge Martensen
efter svære bryderier frem til et meget velegnet gummitov til konkurrencebrug i 2-meter
klassen, men ræsonerede samtidig, at tovet
ikke var velegnet til svævere i 3-meter størrelMed en WIK Speed Astir på 3 meter samt i
pvrigt flere mindre og en enkelt større i klub
og egen husholdning var det altså ikke tidligere omtalte tov, der skulle kobes. men så mirtte
Wiks gummitov vel være sagen.
Det var det ikke. Tor,et var for kraftiqt o_e st
tungt, at selv ikke de storste sr'ær'ere kunne
lofte selve gummitovet fra jorden med det
resultat, at modellerne fik en voldsom katapultstart uden efterfølgende langt sejtræk.

Tilbage til lekturen. I annoncer kunne vi sc
gummitove annonceret uden specifikationer,
så det blev vi ikke klogere af. og læsning af
specialkataloger gjorde kun forvirringen total.
Tovene var i visse kataloger ordnet efter
modellernes spændvidde, og skulle det stå til
troende, skulle jeg personligt have mindst 2
forskellige tove og helst 3, og når jeg så læste
om de som eksempler omtalte modeller, opstod der for alvor tvivl, for modellerne vejede
typisk 50-100% mere end mine egne i samme
størrelse.

Også i klubben blev der diskuteret ivrigt
uden resultat, indtil jeg gik mine egne veje, da
der i hukommelsen dukkede noget op om, at

Graupner leverede et komplet klar-til-brug
tov til modeller op til 2.000 sram. Det måtte
for mig at se betvde. at \'ægten var det afqorende. og at spændi idden var underordnet.

Graupner i Aalestrup blev kontaktet oc
spurgt. om de ud fra den r-urdering turde vove
pelsen i en tc:t. oc det gjorde de. ra i de næstc
3 ferieuger blev tovet anvendt tlittigt i vekslende vindstyrker til:

Coirboy
Technicoll uden
Speed Astir med

hjul

ballast

118cm

ca.500gram

1-53cm

ca.

300

ca. 1700 gram

cm

ll00gram

Tovet fungerede perfekt. Selv i, hvad der føltes som vindstille, opnåede modellerne, hvad
jeg vil anse for absolut maks højde, og selv en
lille Cowboy løftede gummitovet nydeligt fra
jorden. Kun med den bailastede Astir skulle
der arbejdes med højderoret.

Data for tovet
Tovet er som nævnt komplet, hvilket vil sige,
at pakken indeholder en plastromle, pløk, 30
meter tekstilomspundet 6 mm gummi med
øjer i begge ender, 100 meter fiskeline i 0,7
mm, faldskærm og forfang med metalring.
Fiskelinen er nok årsag til en del af successen. idet linen dels har lav vægt og luftmodstand. os dels er elastiskt og bidrager med en
vis katapulteffekt.

Tilbehør
Som supplement til tovet kan købes ekstra
gummi i forskellige tykkelser, nemlig 3 x 3
mm, 5 x 5 mm og 6 x 6 mm, så gummitovet
også kan bruges

til tungere modeller.

Konklusion
til konkurrencebrug. skal jeg ikke kunne sige, men til hobbybrug er det særdeles glimrende som all-round
tov for både den enkelte modelflyver og som
klubtov. idet tovet bevisligt dækker alle krav
til modeller i den mest solgte størrelse, og
større modeller skal jo alligevel slæbes op,
hvis det skal se ordentligt ud.
Hvorvidt tovet er velegnet
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Lasso-Geier
Linestyret biplan for 2,5-3,5 cm3 motor

Af HenningLawitzen
i 1988 sad jeg en dag, det
ikke var flyvevejr, i Aviators klubhus og kiggede i gamle blade. I det tyske blad
Lasso-

På sommerlejren

"Der

Geier. fandt jeg en artikel om linestyrede
biplaner af Claus Maikis. Den indeholdt flere
skitser til biplaner, derimellem en meget enkel model med fladkrop og vinger å la dieselcombat, som jeg fik lyst til at bygge. Skitsen
blev forstørret op til ret størrelse og konstruktionen ændret, så den passede til mine byggemetoder.
Resultatet er blevet en >nuttet( lille model,
der flyver rimeligt godt og ser godt ud, det, jeg

vil kalde en >søndagsflyver<. For begyndere,
der har bygget og lært at flyve en HR46 eller
lignende, vil modellen ikke volde problemer.
hverken med bygning eller flyvning.

Byggevejledning:
Denne byggevejledning refererer

til

tegnin-

gen i fuld størrelse, der kan købes fra Linesty-

rings-Unionen. Tegningen her i bladet er kun
en oversigtstegning, der ikke viser alle detal-

j...
De to vinger er ens og bygges om følger:
Tegningen, (eller en kopi) hæftes fast til byggebrættet med hæftemaskine eller med tape.
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:

Forkantlisten sættes fast over tegningen med
nå[e. De udskårne firkantede ribber limes på
forkanten, hvorefter bagkantlisten limes ind i
ribbernes slidser. Nu monteres de to tipplader. Når limningerne er gennemtørre, kan
vingen profileres. For ribberne gores dette
bedst ved hjælp af en ribbeskabelon. som er
vist på tegningen. Den kan laves af aluminium
eller af 3 mm krydsfin6r. Når ribberne er

profilerede, afrundes forkanten.

Til

sidst

monteres de to forstærkertrekanter, samt tipvægten (kun på undervingen).
Vingerne kan nu beklædes med det materiale, man foretrækker. Min model er beklædt
med Solartex, som jeg absolut kan anbefale.
Kropspladen udskæres iflg. det skraverede
omrids. Check forinden, at afstanden mellem
motorbjzelkerne passer til din motor, ellers
må du ændre på tegningen. Den viste afstand
passer til en O.S. Max 15. De to motorbjælker
monteres i kroppen, og de to krydsfindrplader
limes udenpå. Trekantfundamentet stikkes
igennem kroppen fra højre side og limes.
Understellet bukkes af 2,5 mm pianotråd.
Inden montagen bores huller gennem motorbjælkerne for syning og nederst på kroppen

for understelstøtten. Desuden files et 2,5 mm
hak i kroppens overside. Understellet sættes
på plads, sys grundigt med kinesertråd el. lign.

Understelstøtten stikkes gennem hullet, bukkes i ret vinkel, bindes til understellet med
tyndt kobbertråd og loddes.
Planstøtten skal nedfældes i kroppen på
oversiden. Dette gøres ved at afmærke, hvor
udskæringen skal foretages, skære de to snit
på langs til ret dybde og udmejsle materialet
mellem snittene. Jeg gjorde det med en kasse-

ret 3 mm bred skruetrækker, der var slebet

d.v.s forkanten limes mod finnens bagkant,
medens rorets bageste hjørne drejes udad, så
det flugter med kroppens højre side.
Det er en god id6 at pudse, grunde og
bemale krop og haleparti nu. Husk, at hvis du
bruger gløderørsmotor, skal du bruge brændstoffast dope eller male over med fuel-proofer.

Hvis vingerne allerede er beklædte, skal
der nu forsigtigt skæres huller mellem dobbeltribberne, hvor planstØtte og vingestivere

skarp. Når så støtten limes i, er det vigtigt, at
den sidder korrekt, da det er den, der siden
styrer overvingens position.
Undervingen sættes på plads. Se til, at den

skal sidde. Overvingen monteres på planstØtten. Check, at vingerne er parallelle, både
ovenfra og forfra, men også at de har samme
indfaldsvinkel, d.v.s. at de er parallelle set fra
siden. Lad limen tørre, mens vingen holdes i

passer helt

ret position. hvorefter vingestiverne monte-

i udskæringen i kroppen,

inden

samler (kronemuffe), hvis ene skrue går gennem hullet i hornet. Dette giver en praktisk
metode til at justere styretøjet. Udfgringswi-

rer af Laystrate fpres fra trekanten ud gennem hullerne i styret. Løkkerne laves ved at
omvikle med tyndt kobbertråd og lodde.
Haleslæberen er en øsken, der er skruet ind
i kroppen og limet. Pilotprofilen kan laves af 1
mm krydsfin6r el. lign. Hjulene på 50 mm
diameter holdes på plads med halve kronemuffer. Som tank bruger jeg en hustank, der
holdes på plads med fire kroge og gummibånd
som vist i tegningen snit B.
Motor med lydpotte ophænges på model-

len med gummibånd, og modellen løftes

i

hornet på hojderoret. Lad være med at bukke

overvingen med en finger på hver vingetip, 15
mm bag forkantlisten. Balancerer modellen
ikke, må motoren flyttes frem eller tilbage, til
ret position er fundet. Nu afmærkes de fire
monteringshuller og bores. Motoren monteres med 3 mm aluminiumsplader under flangerne, o-9 med en spændskive under hver af de
to forreste skruer for at give udadtræk. Det
eneste. der nu mangler, er brændstofslange
og propel, og vi er flyveklare.

stødstangens bageste ende for at forbinde den
til hornet, men forbind den med en lednings-

HAPPYLANDINGS

der limes, og check, at vinge og krop står

res. På den venstre stiver limes styret

vinkelret på hinanden, både set oppefra og set
forfra.
Haleplanet limes på plads: o_eså her checkes for rette vinkler, og at haleplanet er parallelt med vingen, set forfra. Finnen skal nu
monteres. Jeg har valgt at nedfælde den i
kroppen for at give større styrke, nårlhvis
modellen går om på ryggen under landing.
Sideroret monteres, så det giver udadtræk,

ringswirerne.

for udfØ-

Højderoret monteres med hængsler eller
med syning med nylonline som vist på tegnin-

gcn. St1'retojet kan nu færdiggores. Trekanten spændes fast på iundamentet med en
stodstang af pianotråd eller clkeleger hen til

El-modellen LJGLY JOE
Hos Silver Star Models har vi set denne mini
el-model, der må være noget nær det perfekte
for modelflyveren, som Ønsker sig en model til
week-end- og ferieturen.
Modellen er en >næsten-færdig-til-flyvning< model med følgende data:

længe

63 cm

spændvidde 83cm
vægt
480 gram
areal
11,5 kdm
radio
2-3 kanaler
Byggemetoden er vacuumformet plast med
kerne af ekspanderet skum i vinge, haleplan
og finne. Understellet, som kun er med pynte-

hjul, er af aluminium, og alle dekorationer
medfølger i selvklæbende materiale. Ror på
vinge og hale er fastgjort med servotape. og
på vingen er hornene allerede på plads.
Motoren er en japansk Air Suply Mini Trh
280, og holder, gear, klappropel og spinner er
med i sættet. Brugsanvisningen er på 6 A4
sider lavet som en tegneserie med støttetekst
på japansk, hvis du trænger til at få opfrisket
dit fremmedsprog, men for os andre er anvis-

ningen også

til at forstå. Det

nødvendige
værktøj er vist, og brug af korrekt lim vises
undervejs som to tuper, når der skal bruges
epoxy og en Alteco EE 2-grams flaske, når der
skal bruges en plastklæbende cyano.
Som radioudstyr skal anvendes miniservoer
og minimodtager, og da radioen kører på
samme akku 7,2 volt som motoren. skal
der anvendes en med sikring forsynet elektronik, der dels sørger for den rette strømstyrke

-

-

Elektronikken skal købes saerskilt og fås i

tre udgaver nemlig som simpel håndbetjent
tænd/sluk kontakt, som tænd/sluk kontakt via
radioen og som elektronisk fartregulator med

afbryderfunktion.
Samlesættet, der er yderst gennemført, vil
formentligt kunne samles af de fleste på en
aften, men grundet modellens lidenhed kan

til

den ikke anbefales købt afbegyndere. ligesom
prisen nok vil afholde de fleste forste- og
andenårspiloter, som mangler så meget andet
udstvr. fra at kobe
Olfert". men

forsyning.

er du ude over det stade og onsker at kunne
flyve på ferieturen eller i nærheden af hjem-

radioen, og dels stopper motoren, inden
radioen strejker grundet manglende strgm-

"Skræklielige

met, når du ikke har stunder til at tage den
lange vej til flyvepladsen, er denne model et
godt supplement til de større og mere pladskrævende modeller.

Grundet modellens lille operationsradius
vil det nemlig altid være muligt at finde et
flyveareal, hvor du hverken overtræder luftfarts-eller miljøloven, men vær forberedt på
at skulle besvare mange spørgsmåI, for det er
utroligt, hvor hurtigt der vokser en nysgerrig
tilskuerskare ud af intetheden, når man flyver
på et sted, hvor radiostyrede modelfly ikke er
hverdagskost.

lpi
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Den Røde Baron
Flere læsere har reageret på Chr. Manlys artikel i Modelflyve Nyt nr. 6/88 om
farvedokumentation.
En af dem er Lars Jensen fra Årslev
Modelflyveklub, som bl.a. skriver:
På Imperial War Memorial Museet i Canberra, Australien, findes der i en montre et stykke vingestræber fra Den Røde Barons uigenkaldelig sidste tredækker. Farven er - så vidt

Lars kan erindre

-

mørkere end forventet,
renere rød og mørkere end postkasserød og
ikke så skrigende; faktisk var den nærmest
blodrød. Til sammenligning er replicaen på
Deutches Museum i Miinchen nærmest orange; men den er heller ikke malet som 425i17.

Har nogen lyst, kan de sende deres farvekatalog til Canberra og få museet til at bestemme farven eksakt efter brudstykket dir.

Lars fortæller videre, at Baronen forblev
ubesejret i luften. For få år siden beviste nye
underspgelser, at det var australske maskingeværskytter på jorden, der afsluttede Manfred von Richthofens karricre.
Endelig kan Lars Jensen oplyse, at i montren i Canberra står også de store flyverstøvler, som Baronen havde på den sidste dag.

Manly kommenterer
Vi har forelagt disse oplysninger for Chr.
Manly, som har sendt følgende kommentarer:
22

Først skal der lyde en tak til de mange, der

har reageret på min artikel i Modelflyve Nyt
nr. 6i88 om farvedokumentation. Ud over oprineninger er der så også ovenstående uddrag
af Lars Jensens brev.

Det mcd tredækker-farven som lys rØd mishager åbenbart. Mange vil have. at farven skal
være mctrkcrod, og allc svnes at have hort om
lærredsstykker. farver o.s.v. fra Baronens fly.
4251171' ja, der synes at være så mange, der har
skåret et stykke af lærredsbeklædningen på
det berømte fly, at man med rette må imponeres over flyet - sikken en tredækker: vingefanget må have været mindst 60 meter.
Historikere og museumsfolk - disse >kede-

lige. mennesker

-

påstår, at det var et stan-

Australien War Museum
I.W.M. London
Austrrrlsk privlt. Victoria
Dam. S. Abloot privat USA
Roval Canadian lt{ilitary Inst. baskrop

Disse stykker ved man med sikkerhed er fra
425177.

Man ved, at rød er en af de mest

ustabile farver. Den bliver mørkere med alde-

ren og fremkalder mathed og afblegning i
forbindelse med luftens ilt. så man stod med
en masse ægte farver og kunne ikke bestem-

dardfly, der som grundfarve havde den almindelige grønne/sorte strimede standardfarve
og på bunden turkis blå. Det hele var så blevet
overmalet med en rød farve. IJar man prøvet
at male over på den måde, vil man også være
klar over, at den røde >røde fawe< ville få
forskelli.-qe nuancer.

Derfor kan man også forestille sig den
kamp, der har været for historikere om at
finde frem til de ægte lærredsstykker og originalfarven.

Det spændende er, at lærredssfykker, som
nuesten 100% kunne siges at være fra 425117,
fandtes mange steder; men de var lidt forskellige og de fleste meget mørkere!

1 stk.

I

stk.
3 stk.
I stk.
I stk.

(ca. 9F8) Methuen
(ca. 9F8) Methuen
(ca. 9D7)Methuen
(ca. 10F7)
(ca. 9F8)

Methuen
Methuen

skala
skala
skala
skala
skala

me fawen rigtigt, for hvilke betingelser havde
de forskellige stykker været udsat for gennem
de sidste 70 år! Der blev taget analyser af den
rØde farve, og farvepigmentet viste sig at være

et indisk farvestof, der blev fiemstillet af et
sekret fra insektet 'Cocus Liacca.. Dette far-

vepigment var det samme, som italienske
kunstnere havde brugt som rødt så langt tilbage som i det 16. århundrede.

Farvepigmentet var altså bestemt. og det lå
i området 9 (C-D)8 På Methuen skalaen!
Det mest interessante kommer så ved en ret
ny undersøgelse af lærredsstykket fra det Canadiske Museum. Det stammer fra bagkroppen med malteser-korset, og dette malteserkors på 42511'7 var blevet ændret, da tyskerne
under slutningen af krigen ændrede korset fra
at være med buede kanter til et bjælkekors
med lige sider. Det vides med bestemthed, at

i marts 1918 på 425117, og
dette fly blev skudt ned den 20. april 1918.
Dette kors var på 425117 blevet rettet ved en
det blev ændret

simpel overmaling med sort og hvidt!
Ved undersøgelserne i Canada lettede man
så nogle flige af denne overmaling, og den
røde farve under var frisk o-q uberørt af sollys
og iltpåvirkning, altså dejligt konserveret i
marts 1918. Denne opdagelse stemte nuje

overens med en nymaling med det indiske
farvepigment, nemlig ca. 9(C-D)E.
Så Lars Jensens forslag om at få dokumenteret ud fra stykket i Australien er en god idd
og vil nok kunne bruges i en skalakonkurren-

ce, men vil altså ikke vise farven, som den
originale farve var, selv om delen er den originale som flere andre verden over.
Jeg vil henvise til 9(C-D)8 som den rigtige,
da den af museumsfolk og historikere verden
over i dag betragtes som det nærmeste, man
kan komme, og interesserede, som vil bygge
Baronens fly, vil jeg gerne tilsende fotokopier

af

museumsbladets artikler, der ligger til
grund for farvebestemmelsen (mod dækning
af portoudgifterne).
Man sagde, at med den >Røde Barons" død
for 71 år siden, blev der sat punktum for en

myte! Men ak nej, det var tvært imod starten
på en masse myter, og siden dengang er der i
blade, magasiner og bøger blevet >vævet< på
dagbøger og billeder, som har resulteret i en
utrolig masse historier og nonsens om denne
berømte flyverhelt.

Lige siden hans død har man fra flere sider
påberåbt sig ,p1sn.. Der er også blevet brugt
mange argumenter til at bevise æren: breve
fra 17-25 årige "krigshelte" til deres mødre,
forskellige journaler osv.

Altså er det blevet >bevist< utallige gange,
at det var den og den, der ordnede Baronen.
De forskellige har jo også delvis ret! Man ser
et berømt og let genkendeligt mål! Sigter og
skyder løs i ophidset iver og ser et resultat.
Uanset om ens kugler røg 10 m forbi eller de
ramte flykroppen, så er det jo ligegyldigt, for
sk6d, og baronen faldt ned, og derfor - "jeg

Men tager vi de historiske kendsgerninger,
og kun dem, som kan dokumenteres, så vides
det, at baronen jagtede løjtnant Lilfred R.
May, en begynder!
Baronen fik nogle træffere ind bl.a. i løjtnantens arm. og dennes overordnede kaptajn

Arthur Roy Brorvn ville iklie sc på
.rrcdsle,etning.' og uthrcdc sit

denne

rihcn pi

en

hrlblos Iang afstand.

Dygtighed eller held: en serie kugler ploje-

de sig ialtfald ind i halepartiet og frem til
cockpittet! Det blev registreret, at Baronen
vendte sig om og sandsynligvis besluttede sig
for nok en salve mod May, før han drejede afl
men Baronen blev i samme øjeblik ramt af et
projektil, og tredækkeren forsvandt i et stejlt
dvk.

Under alt dette havde det australske flakbatteri fyret vildt mod det bergmte fly. Da
flyet lå på jorden, var den første, der nåede
frem, en engelsk pilot, løjtnant Mellersch, der
var nødlandet kort forinden ikke langt derfra.
Nogle af de australske flakskytter hjalp
ham med at hive liget ud af tredækkeren, og
man fik fundet hans lD-mærke frem, og da
det blev almindelig kendt, hvem >offeret< var,
så begyndte souvenierjagten på lærredsstykker, støvler osv. Men i særdeleshed begyndte
jagten på
'æren.!
Den canadiske pilot Brown tog lærredet fra
bagkroppen med malteserkorset og blev offi-

cielt udnævnt til >helten<, men det blev voldsom bestridt af de australske flakslcytter!

Richthofens lig og gravsted ligger i dag i
Østberlin få meter fra muren, og jeg tvivler
på, at kommunisterne vil grave skelettet op og

undersøge skudvinklen, da han absolut ikke
er en helt i deres øjne, og monumentet bevares kun efter vestligt pres.
Da Baronen i øvrigt blev begravet dagen
efter sin død uden obduktion, og da der blev
brugt den samme ammunition af alle dem, der
havde lyst til at skyde efter en tysker, ja, så må
konklusionen være, at det bliver aldrig opklaret, hvem der sendte den fældende kugle! For

som Sherlock Holmes siger i
"Et studie i
rødt<: Det er en fatal fejl at lave teorier, før
man har alle beviserne, de er nemlig eneste
grundlag for en dom.
Lars Jensen er inde på, at Pilegaard skulle
have skrevet, at Baronen var en kryster. Jeg
mener nu, han nævnte, at Baronen kæmpede
med omtanke og alt andet end ridderligt. Det-

te er korrekt, for baronen var en dygtig og
ivrig jæger. og han betragtede krig på samme
måde som en jagt: "Nedlæg dit bytte hurtigt
og effektivt uden en for stor egen risiko! Uds6
et bytte, du kan klare, og læg din taktik derefter!< Hans yndede metode var at angribe be-

gyndere, der lå lidt uden for kampscenen,
bagfra og oppefra, og disse kunne let udmanøvreres! hvis noget kiksede. Derfor vil jeg
heller ikke kalde ham en kryster, snarere en
realistisk person med et ønske om at overleve
krigen, men også militærpersonen, der måtte
yde sin pligt!

Til slut vil jeg anbefale folk med interesse i
dette spændende emne at få abonnement på
bladet >Windsock" fra Albatros.
Endnu engang tak for den store interesse,
der er blevet vist min artikel om farvedokumentation.

Chr. Manly Thomsen
Frejasvej 19, 7 620 Lemvig

Der arbejdes også med raketter
Selve testen varer knap fire sekunder. Så
har motoren opbrugt alt sit braendstof- ca. 25

Raketamat@rer tester 3 5 kilo faststofs-booster

kg.

Af Peter Madsen
Motorgruppen DARK (Dansk AmatØr Raket Klub)
Danmarks eneste officielle raketklub DARK
arbejder med bygning af såkaldte
"Sounding
Rockets<, som bl.a. bruges til fysiske og meteorologiske målinger i atmosfæren. Der har
indtil nu været opsendt raketter med måleudstyr til f.eks. accelerations-. hojde-. tryk- og
lysmålinger, men alle dynamiske tests (hvilket
vil sige >flyvnings-tests<) må indtil videre tbregå i udlandet, fortrinsvis i Sydsverige.
Man er nu i gang med forberedelserne til
den næste opsendelse, og det vil primært sige

Under affyringen er motoren monteret på
en to tons tung betonblok, og bag denne er
der en svær betonvold. som giver computer-

med raketmotoren fastboltet på en prøvebænk. Den forestående affyring er den tredje

folkene dækning.
Hele herligheden befinder sig på et lukket
militært skydeterræn, Stold, i det nordvestlige Sjælland. De fyldte motorer kommer aldrig

af i alt fire planlagte statiske affyringer af

uden for dette militære område, hvor altså

mididark raketten "Sleipners" motorsektion.
På prøvebaenken er monteret diverse tryk(thrust) og vibrationsmåleudstyr. Også raketmotorens l1'dtryk har forsogsvis været målt.
Alle måleresultater fores ved hjælp af et større bundt kabler til en computer. hvor de lag-

også

en serie statiske motorafpr6vninger,

res

til nærmere studie.

d.v.s.

foretages.

"optankningen<
Hos DARK forventer man, at testen måske
allerede vil være gennemført i september altså når dette nummer af MFN er udkommet, og man vil gerne senere vende tilbage
med endnu en artikel om de danske raketforSø9.
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Smånemme Modelfly
Titr::b,b-Ehy, :d

Af Hans Rabenshøj

EIYG

deller, som det med lidt hjælp fra en voksen
vil tage en lille uge at lave.
Der beskrives, hvilken lim og hvilket værktØj man skal bruge. Der er vejledning i, hvordan de forskellige flytyper trimmes, og ikke
mindst en fortegnelse over modelflyveklubHans Rabenshøjs bog om
nemme mo"Små
delfly" er en af de meget få bøger på dansk,
der behandler det helt grundlæggende i modelflyvning.
Bogen henvender sig da også primært til
nybegynderen og til læreren, der som noget
nyt tager modelflyvning på programmet. Men
også den mere erfarne kan få glzede af nogle
af de enkle modeller til lidt afslappet flyvning.
Der er en snes tegninger af rigtige begyndermodeller lige fra de helt simple balsamodeller, der af en uøvet kan samles på under en
time, men som giver timers lykke, og til mo-

sffiI[I
-

små,nemme

MODETFLY

ber, hvor man kan få hjælp, når det går skævt,
eller man ønsker at dyrke de lidt mere avancerede klasser.
Med en pris på 105 kr. for 50 sider fyldt med
informationer må denne bog blive lidt af en
bestseller.

Et af de gode tips i bogen er, at bibliotekernes arkiverings-nummer for modelflyvning er
62.99.Det kommer ganske givet også til at stå
bagsiden af en masse eksemplarer af denne
bog.
LUP

Bogen Radio Giant Scale
Aeroplanes
Hos Pitch i Viborg har jeg set de seneste
bøger fra det engelske Argus forlag, og blandt

dem er ovennævnte bog skrevet af David
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Boddington absolut årets perle - oven i købet
en stor, for bogen er på ikke mindre end221
sider i format 19 x24 cm.
Titlen hentyder til, at bogen handler om
modeller mindre end originalflyene og større
end jumboklassens mindstevæ,gt på,7 kilo, og
at man har valgt at tale om raeroplanes. frem
for modeller, slryldes, at de viste fly bpr behandles med langt større omtanke end sædvanlige modeller, og at der ikke, som det er
opfattelsen i visse kredse (Danmarks Radio
blandt andet), er tale om forfløjet legetøj.
Bogen kommer udførligt ind på ikke blot
radioudstyr, valg af model, motorer, forskellige brændstoftyper etc., men fortæller også,
Tt'piske.sider i bogett om "Giant Scaleo.

Four Stroke Handbook
med undertitlen ,The new alternative for modelengines" er en ny bog i ,{5 format hos Pitch
i Viborg. På 112 sider gennemgår den, hvordan
du vælger og bruger de nyeste firtaktere, og
hvordan du undgår fejl og/eller afhjælper fejl.
Bogen beskæftiger sig med firtaktere generelt, hvad enten disse er med dreje- eller vippeventiler, men mangler du oplysninger om

specielle motorer til din kommende model, er
der bagest i bogen et tillæg med alle det
engelske markeds firtaktere listet op med
størrelse, indbygningsmå1, propelstørrelse og
målt kraft.
Bogen kan kun læses med udbytte af engelsklryndige.
24

hvordan store modeller med et sideblik til
originalflyene kan bygges langt billigere end
efter de sædvanlige modelbyggemetoder, og
frem for alt fortælles, hvordan du får lavet

r.
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tingene, så de kan holde, og uden overvægt og
klodsede løsninger. Faktisk kan byggere af
både minifly og normalmodeller få inspiration her. for metoderne er ikke så lidt fiksere
og betydeligt lettere vægtmæssigt, end hvad
ser normalt i diverse bYggesæt.
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Netop letheden bliver der slået et stort slag

for sammen med det at bygge lige, flyve med
omtanke og foretage fornuftige kontroleftersyn mellem flyvningerne.
Desværte kan bogen kun læses med udbytte af engelsksprogede, men behersker du det
til husbehov, kan bogen anbefales som både
underholdende og lærerig, ligegyldigt hvilken

modeltype og størrelse du foretrækker, og
bogens pris vil hurtigt være sparet hjem i
færre byggeudgifter og måske i den sidste
ende også i færre stYrt.
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Revideret tegningskatalog

_{

Pitch i Viborg har sendt os den seneste reviderecie udgave af oversigten over byggetegninger fra forlaget Argus i England.
Kataloget har firet nyt lay-out i44 pir tværformat, som ikke altid cr ligc liesevenligt' men

e
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ninger om tegninger til fakti:k alle trper mo-
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delfly bortset fra helikoptere. srinsmodeller'
flyvende hundehuse. heksc og trlkasser'

Typerne er fordclt på alle storrelser fra
mini til jumbo og repræsenterer et rigt udvalg
fra hele flyrningens og modelfllvningens historie med såvel brugsmodeller som skalamodeller.
Inden for raditlstyring er der svævefly, elfly,
motorfly til el og brændstof og til både 6n og
flere motorer, hvilket også er gældende i linestyringsafdelingen.

Inden for fritflyvning er der både svævere,

RC Ducted Fans
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Et udvalg af fritflyvende modeller.
en- og flermotorede gummimotormodeller og
ditto braendstofmodeller, og måske er det net-

op i dette afsnit, den eksperimenterende RC
er titlen på en ny Argus bog i A5 format på
176 sider ved Pitch iViborg.

-

Bogen er skrevet af Frank Fanclli (nej. det
er ingen vittighcd) som en generel vejledning i
clen nyeste fan viden tbr både begyndere og
eksperter med både teori og tips om, hvordan

r
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H.

ellers indeholder katalogets ll)l) :ider oplv:-

pilot skal finde sit udgangspnkt for en scmiskalamodel i letvægtsklassen' som det oprindeligt skete med Modelflyve Nyts SE 5a'

tingene udnyttes i såvel fortidens jetfly som

Glostcr Meteor og i fre mtide ns stealth jagere,
ligesom dcr er en gennemgang af de i øjeblikkit mest anvendte motorcr og deres pasning'

Bogen kan kun læses med udbytte af en-

gelsklyndige.
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Test af

MFACheveronz
Bjørn Jørvad
har bygget og prøvet en engelsk kunstflyvningsmodel og udtrykker her sin tilfredshed med modellen.
Fra firma Avionic i Århus har vi modtaget
MFA Cheveron 2 til test. Det engelske firma
MFA er nok mest kendt for YAMAMOTO og
NEW YAMAMOTO; men de tilbyder også
mere avancerede fly samt helikoptere og både.

Cheveron 2 har også en lillebror, der er
beregnet til motorer fra 5 - til 7,5 ccm totaktsmotorer.

Cheveron er en udpræget kunstfllvningsmodel og gØr sig især bemærket ved sine
smukt svungne vinger og haleplan - den ligner
næsten et ubestemmeligt ældre jetfly.
Dernæst blotlægges blokkene til bugstellet.
os der bores hul til dette. Vingeroden forsr'

Første indtryk af sættet
Alt ligger pænt emballeret. Vingerne er af
skum/abachi, kroppen er af det specielle
plast/glasfiber, som englzenderne holder

så

meget af, og haleplan/siderorsfinne er opbygget.

Kassen indeholder trækstænger, fittings,
trebens understel, tank og motorfundament;
men der er r&ke hjul.
Alle trædele er af pæn kvalitet, og kroppen
er stort set fejlfri. Jeg bemærker, at siderorsfinnen ikke er støbt med på kroppen, men skal
laves helt i træ for dernæst at limes på!

med en slids til isætning af dl.el i tbrkanten. Inden sammenlimning af de to vingehalvdele påsættes også vingetipper, som slibes i
facon.
Efter sammenlimningen gøres der plads til
et stykke krydsfiner i midten på forkanten.
Dette styrer dyvlen, som først kan limes fast,
når vingen er placeret i kroppen.
Krængerorene afpasses, og de to overskydende stykker limes fast på vingens bagkant.
Der lægges nu glasfiber rundt langs vingeroden. og der pudses efter.
ne,s

Der medfølger 3 sider byggevejledning, tegning og navnedecor.

Bygning af krop og haleplan

BYGGEARBEJDET:
Bygning af vingen
Vingen består af to halvdele. Først mærkes
der op til sevobrønd, og her bemærkes det, at
krzengerorene trækkes ved hjælp af wire, og
at rørføringen gør, at sewoen skal monteres
på hovedet, såfremt man ikke vil anvende en
lineær servo.

Kroppen er helt af plast/glasfiber og mangler

blot cockpit og indretning, brandskot

med
motorfundament samt åele halen.
Forst gores motorfundamentet klar. Dernæst påsættes det brandskottet. Nu begynder
så et lille tilpasningsarbejde. Kroppen er støbt
helt ud til spinderens begyndelse. Det vil sige,
at der ikke er noget løst motorcowl - kroppen
isig selv danner dette. Derfor skal der inæsen

skæres et hul. der kan modtage den valgte
motor. Dernæst begynder man indefra at
skubbe fundament/brandskot udad. Når hele
herligheden passer i motorhullet, kan nzesehjulsholder sættes fast på brandskottet, og
der bores huller til slanger og trækstang. Derefter kan >klumpen< blive limet fast i kroppen.

Forstærkningen

til

vingedyvlen limes fast,

hvorefter vinge/vingemonteringssystemet gøres færdig.

Haleplan og siderorsfinne bygges nu op til
et skelet, der beklædes med balsa. Haleplanet

til slut
afdækningen krop/haleplan.
Til slut limes cockpit og halebeskytter fast,
højde- og sideror tilpasses, og tanken sættes i.

limes fast, dernæst siderorsfinne og

Maling og beklædning
Alle trædele er beklædt med blå Oracover, og
kroppen er malet med 2-komponent autolak.
Alle decor er selvklæbende film.

Radioinstallation
Radioen er sat i efter tegningen.

Flyvning med modellen
Modellen er meget velflyvende og kan udføre
a//e kunstflyvningsmanøvrer. Flyet flyver meget stærkt og lander med rimelig lav hastighed.

Konklusion
Byggesættet er af god kvalitet, flyet er særpræget, byggetiden er lav, og fllveegenskaberne er udmærkede.
Cheveron 2 er beregnet for den øvede pilot.
Tekniske data:
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Vingefang:

1550

Motor:
Vægt:

8 - 10,0 ccm

mm.

2-takt
side-, krænge- og højderor samt
motordrossel (4 ch.)

En skala-idd:

Zone Redningskorpsets ambulancefly
>>Monosp zr<<,1937
Af Benny Juhlin
'i:tii#iii:i&iiiii!,:t;
:;,!11,Jt'.',-l;;1:1,
,:::tr:

I december måned 1987 skete der no-9et sensationelt her i landet, og dct kunne man lzese
om i februarnummeret 88 af "Modeltllve
Nyt<. Zone Redningskorpsets forste ambulanceflyver, en >Monospar.. blev i fornem
nyrestaureret stand præsenteret tbr publikum
som Danmarks Flyvemuseums vordende klenodie. Det var en sensation. for det er det
eneste eksemplar. der findes i hele r erdcn.
Det er et smukt fly, som uden n,ivl er meget
velegnet som protofype til en skalamodel. og
allerede dengang var der forespørgsel om tegning af denne ambulanceflyver. Nu er der
kommet tegninger af Monosparen: det er opmålingsteeninger i størrelse 1:25. og de er
meget fine med en rigdom af dctaljer. Ud fra
dem kan man skabe sig de dcjlisste arbcjdstegninger til en særpræeet tomotoret skala-
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Monosparen set fo{ra. Bemærk den gode hjulafstand, som også vil vrere en fordel for en skalamodel.
Bemerkelsesvterdig er også propelakslens placeing i motorerne; tLe sidder så højt oppe, fortli motoren
er georet.

model.

Men selv om denne ambulancet'lrrrer tidligere er omtalt her i bladet, kan jeg da opfriske

udmærkede sig led meget kort start-

o_q

lan-

dingslængde.

lidt facts om den og dens historie. Det er jo
det. som gør skalamodellen sjovere og mere

De forste to år blev det brugt som demonstrationsflv for fabrikken, og det må have

været det, driftsleder Pagh fra Zone Red-

levende.

Den første udgave af flyet havde kun dt
sideror og blev kaldt >Jubilee<, fordi det net-

Monosparen blev bygget af General Aircraft Ltd. i England med den første prototype
i 1935. Navnet Monospar har den fået, fordi
både krop og vinger er bygget op omkring 6n
hovedbjælke. Bjælke hedder på eneelsk
,spar.. så deraf kommet navnet oMonospar..
Det var en meget let konstruktion. som bl.a.

op kom frem ved den engelske konge George
V's 25 års jubilæum, men i 1936 gik man over
til at bygge Monosparen med to sideror og en
stor sidedør. så flyet bl.a. kunne bruges som
ambulanceflwer. Den ud_save blev kaldt
'Universal". oe det eksemplar. som blev det
danske. floj forste gang 6. juni 1937.

Ole Alerandersen, der har foretaget den helt enestående restaurering af det gamle
del af ambulanceflyets udstyr: tlen særligt fotmgivede potte til patienten.

fly,

står her med en

ningskorpset var ovre at se på, da man søgte
efter et egnet fly.
Man faldt for dette tikse lille fly, som man
fandt meget velegnet. Det havde kun fløjet
250 timer. og man kunne få det for 1.520 d
imod normalprisen 2.000 {. Man købte Monosparen o-q fik leveret flyet d. 9. marts 1939.
Zone Redningskorpset var meget stolt ovcr
sin nyerhvervelse, og det startede sin danske
karriere med. at være midtpunkt ved en stor
sundhedsudstilling i Forum i København.
Publikum var begejstret over det smukke fly,
som snart blev sat i tjeneste.
Monosparen udførte sin forste ambulanceliivning. som samtidig blev en af de længste,

ved at henle en patient hjem fra Zririch

i

Schneiz. Det var d.20.-24. april, 1939.
NIen nu kom krigen og samtidig de strenge
isvintre i 1940-42. Disse isvintre var en skrækkelig katastrofe for Danmark, for isen afskar
alle forbindelser til de mangs små øer. Der var
hård frost med 25 graders kulde; men her
gjorde Monosparen en fornem indsats. Den
kunne lande de fleste steder og bragte mad og
andre fornødenheder til disse isolerede dele
af den danske befolkning. Intet under, at man
var begejstret over denne ambulanceflyvetjene ste.

Men ak. der var jo krig, og man kunne ikke
reservedele til flyet, og i maj 1943 var man
nodt til at standse flyvningen med det flittige
fly. Det fik nu en lang pause. Først i april 1947
kom det i luften igen, og nu var der i mellemtifar

den kommet et nyt danskbygget ambulancefly
til, en KZ-IV, så Monosparen blev sat lidt i
skygge. Ca. 3 år senere, i maj 1950, da flyet var
27
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år gammelt, fløje det sin sidste tur og blev
klodset op.
Med tanke på et kommende flyvemuseum
skænkede Zone Redningskorpset deres forste ambulancefly til KDA i 1959. og det blev
derefter i mange år udstillet på Egeskov Veteranmuseum.
I 1981 blev det transporteret til København i
en ikke særlig god stand, men her tog så Ove
Alexandersen sig ene mand af en gennemgribende restaurering. Dette arbejde lykkedes så
13

godt, at det internationale FAI har tildelt

flyet et særligt diplom for bemærkelsesværdig
god restaurering. Danmarks Flyvemuseum
bliver nu Monosparens sidste hjemsted. or
her skal man nok kzele tbr det.
Men skal dette dejlige fl1'nu kun ende som
en udstillingsgenstand, en meget flot ganske
vist?
Jeg synes, at vi i Danmark skal se en Monospar i luften igen, som skalamodel. Men det
kommer også nok. Jeg har indtryk af, at der er
flere, som er interesserede. Men der må da
gerne komme mange små Monosparer op at

Monosparen er et kønt Iy, som burde ses i fanter,
for netop de rød-ht,ide dunske fan,er klæder det
virkelig godt.

flyve, så anskafjer en tegning og gå i gang.
Jeg tror, at det vil kunne blive en meget
velflyvende skalamodel, og det bliver dejligt
at se den imod den blå himmel igen. Der er
dokumentationsmateriale nok, gå blot seriøst
i gang, så kan I bare kontakte mig. Det er sjovt
at bygge et skalafly, og Monosparen er et
meget smukt og særpræget fly.

SA rB J-21

-ganget medz

I vores test af Lars Holmgrens lille SAAB

J-

RC-Unionen har tegninger til, fortalte vi, at hvis du af en eller anden grund ikke
bryder sig om den lille størrelse, så kan du
forstørre tegningen, så modellen bliver til motorer op til 3.5 ccm.
Men nu er der jo altid nogen, der ikke kan
få nok. så da Henning Christensen fra Nordjysk RadiostyringsCenter (Aalborg) skulle til
at forstørre sin tegning, syntes han, det var
meget nemmere at gange med 2 end med
vores forslag på 1,5. Modellen kom nu op på
21, som

en spændvidde på 150 cm og opnåede en vægt

på 2800 gram, hvorfor det blev nødvendigt
med en OS 40 SFR mellem halebommene. De

ændringer, der blev foretaget, omfatter endvidere, at modellen nu er blevet udstyret med
sideror, trebenet understel med styrbart næsehjul, og af transporthensyn kan vingerne
tages af uden for halebommene.
Modellen er velflyvende, og farten er ikke
noget at få dårlige nerver over; men den har
det som alle andre modeller med pilform: den
bliver en smule ustabil ved lave hastigheder;
men det er altså ikke noget stort problem, og
det kan i øvrigt afhjælpes ved at give vingerne
en smule Wash-Out.
30

Modellens stØrste plus er uden tvivl, at den
usædvanlig robust, og motoren er godt
bes\'ttet på sin plads lige bag vingen og kroppen. Undertegnede har set den lave en kolbøtte under et propelræs (stressende forhold)
og lægge sig på ryggen. Det gav et ordentlig
drøn og så meget grimt ud, men modellen
holdt, bortset fra næsekanonen, der knække-

er

de af. Mest forbløffende af alt - motoren
tØffede fornøjet videre, som om intet var
hændt. Et andet tilfælde var. da modellen

kørte ud i det høje græs for enden afbanen og
stod der med næsen begravet dybt i græsset,
mens motoren summende tilkendegav, at den
ikke fejlede det mindste.

Det er altså endnu engang lykkedes en
dansk modelflyver at forstørre en af Lars
Holmgrens konstruktioner. Kobra'en er jo
også hans.
Så hvem kommer med en J-21 i Konge Kobra størrelse?
Thomas pilegaard

PRODUKTINFORMATION
Multilader i særklasse

ødelægger dit syrebatteri på kort tid, som det

ellers sker ved opladning med almindelige
Robbes 6 * 2 multilader har flere funktioner
end sædvanligt for den slags ladere, idet du,
som det kan ses på billedet, kan halvere effekten på to af udgangene via sSdeknapper,
ligesom den yderste højre udgang kan omstilles fra ladning af nicad akkuer med -500 mAh
til ladning af startkassebatterier på henholdsvis 2, 6 og

12

nicadladere, og syrebatteriets levetid forlænges yderligere af, at laderen selv afbryder op-

ladningen, så overladning undgås, hvilket
markeres ved, at lysdioden slukkes.
Som en ekstra sikkerhed mod eksploderende nicad akkuer afbryder 6
2laderen også

*

alle udgange, hvis du tilslutter en polvendt

volt.

Sidstnævnte omstiller sikrer.

nicad akku eller har vendt ladestikket forkert.

at du

lpi

ikke

Piloter i løsdele
Hos Pitch i Viborg har vi set nogle regulære
samlesæt til pilotdukker. som virkelig ligner
piloter. hvad cnten dcr er tale om civile eller
militlere.
Dukke rne er uhvre lette lavet af latcrgummi og leveres enten fierdigsamlede o,g malede
eller som regulære b1'_egesæt. hvor arme og
ben skal fastlimes med medfølgende latex og
dukkerne males.
Førstnævnte malede dukker er lettest at gå
til. men mecl de usamlede er der langt større
mulilihcd for mcd indvcndisc stivere af f.eks.
pibe19n5"r. at anbrinse figurcrne i den helt
ristiqc o_e naturlise stillin_s. liccsom du under
malingen kan givc dukkerne dit eget pries.
omend det krær'er ovelse at udfore det bedre
end på de fabriksfærdige.

Snedig tankventil

Servotapeo der holder

Ved Erik Toft Modelhobby i Svensrup har vi

Fra Virring R/C Modelimport har jeg afprø-

set denne piifl,ldningsstuds beregnet til modeller med indkapslet motor.
Studsen anbringes på modcllen med de 4
skruer, og fra studsens ba_eside fores 2 slanger
til heniroldsvis tankens sugeror og tankens
trykrør, mens 2 andre slanger fores fra studsen til motorens drossel og motorens tryknippel.
Når studsen drejes i vandret, er der forbindelse mellem tank og motor, og når studsen
står diagonalt som vist på billedet. cr der
lukket til motoren men fri passage tia studscn
til og fra tankcn. Når tanken cr S4dt. sprojter
brændstof ud af et lille hul på plasthusct.

vet en pakke sewotape. hvor tapen ligger i ark
med beslqrttelsesfolie på be,ege sider og ikke
som sædvanligt i ruller.
Hver pakke indeholder 2 ark på 75x235 mm
o_u tykkelsen er ca. 3 mm. Fra disse ark er det
muligt at skære stykker, som passer præcist til
en genstand, der ønskes fæstnet, og jeg har
med held brugt sewotapen til ikke alenc kon-

Dukkerne leveres enten ihelfigur, halvfigur
(uden ben), fiburer til bæltestedet og figurer
til skuldrene, og de ialt 11 grundfigurer, der
leveres på denne måde, leveres endvidere i 8
forskellige storrclser fra skala l:3 til skala 1:12.
Sonr tilbehor til dukkerne kan købes forskellige hjelme o-e hatte, briller, iltmasker og
faldskærme. så på den måde tvinges du ikke
til at sætte en 1943-iklædt RAF pilot i din
Spitfire fra 1938.
Specialmaling på vandbasis kan købes i 2
szet. Hvert sæt indeholder 8 grundfarver, som
kan blandes, og forskellen på sættene er alene. at der i det ene er 4 ml i glassene og i det
andct 8.
Med hver pilot folger samle- og malevejlednin-e på dansk.

lpi

takter, servoer og modtagere, men også til
gyroen i en helikopter og til fastgørelse af en

Thunder Tiger brændstofpumpe

på

en

brændstofbeholder, hvor tapen fra tid til anden udsættes for brændstof. Men tapen holder nu mere end 12 måneder efter fortsat
pumpen på plads uden te-en på opløsning i
limla-qet.
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Scandinavian Open 1989
Resultåter:

FIA

..,.,.,fiefgfs.

Fritflyvning
Scandinavian Open 1989
Egentlig har jeg nogle ganske glimrcndc fllveapparatcr og noget godt gummi, men i dc intcrnationalc
konkurrencer, jeg har deltagct i dc sidste par år, har
jcg klokket i dct, og timerne og deres liner har
drillet, så dct er ikke blevet til de storc rcsultater...
Til gengæld flaskede det hclc sig i Scandinavian
Open 1989. Ingen lineombytningcr cllcr timersvigt
og ingen fejlbedømmelser af de termiskc forhold, sir
jeg tillod mig i al beskedenhed at vindc klasse FlB
foran et par svenskcrc, bl.a. Bror Eimar, som fldte
-50 år om spndagen og blev behørigt fcjrct. 25 World
Cup points ... en god fornemmelse!
Og så var vejret på det nærmeste pcrfekt, sclv om
vinden til tider drev modellerne over i skoven, men
de fleste blev dog fundet igen. Konkurrenceleder T.
Kt'tster dekreterede, at hele konkurrcnccn skulle
afviklcs på 6n dag, da meteorologcrnc lovede kraftigcrc vind om søndagcn. Det var sikkert en viis beslutning, og vi havdc allctiders flyvcvejr sent lordag
aftcn med næsten stillc vcjr.
FLA blev vundct af den barske Pcr Findahl foran
Lars G. Olofson, begge Sverige, mcd Frank Adametz, Tyskland, på 3. pladsen. Desvzcrre skulle vi
helt ned til nr. U for at finde en dansker i feltet.
nemlig Henning Nyhegn, der fbr en gangs sl'ald
bankede Jes. Dcr var også en amerikaner og en
tjekke med, Bob Isaacson og Ivan Crha, som do-e
begge måtte nøjes med beskedne placcringcr.
I FlC var der hård dyst mellem Thomas Køster og
polakken Jan Ochmann. Sidstnævntc vandt... vistnok på grund af nogle træer, som Thomas'model
fløj om bag ved.
Et herligt stævne ...
Jprgen Korsgaard
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I {J0
178
178

180
180
180
155

240 300
240 300
180 180
180 180
180 180
l{i0 18(}
240 180
180 123
00
()0

i289
1258

1256

r43

12t7

163

r28

1172
1107

IriO l(x)6
ti_5 970

r32
180
180

177

1321

177 1249
IuO 7249
180 1244
143 12.t7

1U0

180

1326

1250

202

173

1327

llt0

231
195

1354

180
180
180
176

Itio

180
180
180

923
897

1317

1342
1335
1316
1253
I

253

1.206

1169

r165

rt31

354 1614
350 1610
180 1254
1U0

t77

180

0
14
0
0

1227
I 134
11.20

1059

t037
644
360
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Vilnius, Lithaun

Reftrafor

Li*ai

ørng

Af Henning Forbech
Efter en utrolig masse besvær med at få
oplysninger om priser og afgangstider for fly
og tog til Sovjet, lykkedes det langt om længe
Ved VM i Kiev sidste år fik vi opbygget en
-sod
kontakt til de sovjetiske combatfolk. Her i
foråret gav det sig udslag i en invitation til en

combat konkurrence i Lithaun. Invitationen
var især interessant, da der ikke var noget
startgebyr, men derimod blev der lovet alt
betalt under opholdet!
Eftersom de sovjetiske piloter har været ret
dominerende ved de sidste VM'er og EM'er,
var vi interesserede i at møde dem på deres
hjemmebane, så vi kunne træffe andre end de
4-5 toppiloter, vi plejer at møde.
32

at få arrangeret en togrejse over Berlin til
Vilnius. hovedstaden i den baltiske @stersØrepublik Lithaun.
I Berlin modtcs vi med Norbert Figus.
Johnny Diibell og Roland Fostner fra Tyskland plus Monique Waklierman fra llolland.
Turen fra Berlin til Vilnius tog 22 timer og
foregik i russiske togvogne, hvilket blandt andet betød frisk brygget te fra den kulfyrede
samovar og fælt stinkende lokummer.

Da vi nåede den russiske grænse, opstod
der dog et mindre teknisk problem, da det

viste sig, at spowidden i Sovjet er større end i
resten af Europa! Men det klaredc russerne
dog ganske elegant ved at lofte hele toget og
montere nye hjulsæt på samtlige vogne.
I Vilnius blev vi sammen med 4 polakker
indkvarteret på et ungdomshotel, og til vores
overraskelse viste det sig, at indbydelsens ord
om alt betalt virkelig betØd, at ALT var betalt.
Ja, det var faktisk svært at slippe af med vore
egne Rupler!

Flyvepladsen lå i udkanten af byen og bestod af en fuldt indhegnet græscirkel til combat og en fuldt indhegnet asfaltcirkel til speed
og race. I konken var der 37 deltagere, især
folk fra Lithaun, Leningrad og Moskva.

Henning mødte i denne runde endnu en
lithauer. Efter en god kamp i meget lav højde
tabte Henning med I klip mod 2 og var dermed ude af konken.
Efter i f'emte runde at have vundet over den
lithauer, der slog Henning ud, skulle Bjarne i

sjette runde møde Brachiak fra Polen. Efter
en luftkollision måtte polakken i jorden, medens Bjarne kunne flyve videre med en halv
model. Da polakken kom op med reserven,
blev alle overraskede over at se Bjarne optage
kampen med sin halve model. Hurtigt gav det
et klip til Bjarne, og om det var dette kJip eller
en upåagtet bivirkning ved den russiske champagne, der fik Bjarne til at glemme alt om det
taktisk fornuftige i at skifte til reservemodellen, vides ikke. Resultatet blev, at Brachiak
tog tre klip og slog dermed Bjarne ud af konkurrencen.
I den sidste kamp før finalen fik Beliajev
(den nye europamester) skulderen slået af led

I

L

os måttc kores på hospitlalet. Efter

Henning og Norbert gar rnodellenrc klttr til kurnp, trrats B.jantc

I første runde fløj Johnny Dribell en af sit
livs bedste kampe, men efter et sammenstød i
luften kom han op med reservemodellen og
skulle blot holde modellen i luften for at vinde
kampen, men uheldigvis brugte han et splinternyt håndtag uden sikkerhedsrem, så i stedet for at flyve sejren hjem blev han disket surt show!
Johnnys næste kamp blev også afgjort af

.scr

til.

det til sidst llkkedes Henning at komme ind
på livet af ham. blev det til hele trc klip på et
halvt minut, og dermed var kampen afgjort.
I fjerde runde fik Bjarne problemer, idet
hans modstander fløj særdeles farligt, men da
modellerne stødte sammen, var Bjarne så heldig, at hans model kunne flyve videre, medens
russerens tunge model blev totalt knust. I klip
stod det 1-1, så Bjarne vandt på lufttid.

sikkerhedsremmen. Her var det dog hans
modstander, der havde glemt at bruge sikkerhedsremmen og derfor måtte se sin model
forsvinde lodret op i en skyfri himmel. Efier
disse erfaringer med håndtag fik Johnny øge-

navnet >Johnny der

Grif" (grif er tysk og

betyder håndtag).
Bjarne og Henning mistede hver sit liv i de
to første runder, men ellers tegnedc det positivt. Vi havde faktisk lidt hojere flrvefart end
russerne og skulle blot undeå linevikkel oc
sammenstod med de russiske modeller. dcr
var ca. 100 _gram tungere end r,ore 3-{0 grams
modeller. Russerne fl)ver traditionelt med
flere sammenstod og mere linevikkel, end vi
er vant til, og derfor er deres modeller også
meget kraftieere by_eget.
Lørdag aften var det Sankte Hans, og det
blev fejret på banen med båI. grill og fadøl
plus en masse snak om _qlasnost og de baltiske
republikkers selvstændiehedspolitik.
I tredje runde. sondag morgen, var der

nogen

rådslagning blev det besluttet at lade Beliajevs mekaniker. Alexander Gijevskij, flyve
konkurrenccn færdig.
Finalen mellem den gamle russiske mester
Trishkin og Gijevskij blev i første omgang en
kort forestilling, for efter 30 sekunders kamp
havde de begge taget hele strimeren i et klip,
og der måtte omkamp til.
I starten af omflyvningen fløj Gijevskijs modcl væk. os han var derfor berettiget til endnu
en omkamp, men pii trods af det fordelagtige i
en omflyvning, valgte han at fortsætte kampen med reservemodellen. Efter en god kamp
vandt Trishkin.
Efter konken byttede Bjarne model med en
af russerne. Vi havde fowentet, at deres motorer var krafligere end vore tunede (og opslidte!) USE'er, men det viste sig overraskende nok. at de ikke fløj hurtigere.
Efter præmieoverrækkelsen var der middag på en af byens bedste restauranter. I løbet

af aftenen dukkede Nikolai Nicheukin
Beliajev's ntekaniker Gijevski, der måtte flyve
konkurrencen, da Beliajev

fik skulderen slået af

led.

Bemærk syrebatteiet direkte på den bare ann!

også

op. Han havde tidligere på dagen vundet det
lokale mesterskab i den russiske republik og
var taqet med fly til Vilnius for at møde os.
I lobct af aftenen og ud på natten viste det
sig. at r.odka og champagne er særdeles fremmcnde tbr sprogforståelsen, så der blev diskuteret modelflyvning og udvekslet motortips til
den lyse morgen.
Efter en afslappende mandag måtte vi tage
afsked med Gintaras Kasuba, der havde arrangeret konkurrencen og vores ophold sammen med de mange chauffører, tolke og hjælpere, der alle ydede en kæmpe indsats for at
få alt til at fungere.
På hjemturen var vi alle enige om, at det
havde været en kæmpe oplevelse at møde de
lithauiske modelflyvere.

pludselig panik på. for lige for vi skulle på
banen, gik der totalt kage i linespolen til Bjarnes kasse. Med en passende mæn,gde vold og

Resultatliste
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nogen fingersnilde lykkedes det dog at få befriet spolen fra værktøjskassen os gjort to sæt
liner klar, inden Henning skulle i kamp med
en pilot fra Lithaun. Det viste sig, at han floj
ret godt, og i lang tid stod det 1-1 iklip, men da

A. Trishkin
Belialev/Gijevskij
M. Brachiak
Bjarne Schou
13-17 Henning Forbech

1
2
3
6
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First Danish Open Ducted
Fan 1989
Under denne flotte overskrift gemmer der

sig noget

ganske enestående.
En vis hr. Arvid Jensen har igennem en hel række
af år vzeret en trofast gæst rundt om i Europa ved
Ducted Fan stævner-

ts
.d

;;iE.:,,

Arvid har en særlig plads i sit hjcrte for denne
specielle gren afvor herlige sport.
Så da A. J. havde luret div. tyske og hollandske
klubber af, bcgyndte en herlig plan at tage form.
Der skal med en tis lrcnes hjrelp sandelig også vcere
et slævne i

DK

Hos Arvid var der ikke langt fra tanke til handling.

De indledende manøvrer blev startet, og efter et
kæmpearbejde i mange, mange måneder oprandt så
dagen, hvor Arvids drpm gik opfrldelse.
Week-enden d. 19.-20. august 1989 løb det første
ægte Ducted Fan stævne af stablen på Lindtorp
Flyveplads, hvor Holstebro Modelflweklub har til
huse.

Selve flyvningen foregik på zegtc asfalt, da landingsbanen var stillet til rådighed for deltagerne.

Det var svært at fange Aruid Jensen

i

et rcligt øjeblik ttnder anangementet. Men her er det dog lykkedes ved

klarypringen aJ hans
"Thunderbirdn F-16 og under en hurtig konference med lnns kone, som også tog sig af mange
aJ de praktiske proble mer undervej s.
(Foto: Aa-N)

Fredag d. 18. ankom en stor del af deltagerne til
camping-pladsen, der var placeret umiddelbart bag
ved hangarerne.
Der kom deltagere fra hele Danmark, det halve af

Til venstre ses Michael Chistensens Learjet, der har en længde på 191 cm og en
sprendvitlde på 176 cm.
Under den er det den israelske KFIR C2, som indbragte sin ejer, Leif Poulsen, den
bedste placeing blandt de danske dehagere.
Og hentnder ses et el<sempel på, at også den sovjetiske flyindusti leverer inspirotion
til modelbyggeme. Der var hele to ekemplarer af MiGJ| nemlig Poul Lisemoses og
Alexander Wensenbåks.
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Niels T. Andersen v|ste, hvor langt han er med sin F-15, som med sine fantastisk fine
detaljer vakte berettiget opsigt.
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Afslappet, fomøjeligt og hyggeligt samyær er en betydningsfuld stule af et trtef som
Danish Openl Ducted Fan.

Tyskland (så langt væk som 1.300 km fra Holstebro)

Langt de flcste styrt skyldtes motorvanskeligheder
mcd cfterfitlgcnde dramatisk tab af hojdc.
Lorclag aften kl. 20.00 gik vi alle i samlct trop til en
nærliggende hangar, hvor den så bcrømtc danskc 3.
hah'leg skulle liurcs vore udcnlandske gæster.
He r var diskct op med dcjlig mad og drikkc; dcr

samt I{olland.

Fredag atien gik med et par cnkclte tlrvninger:
til at hilse på og cJlcrs var

men cllers virr dcr kun tid
det tidlirt i seng.

Lørdag morgen strrtede ntcd dcjliqt vcjr. og allc
blev viekket af en bchagelig hr incn kl. 7.30. Dettc
var Leif Poulscn fra ØMF. dcr skullc ud og foretagc
jomfruflwning med sin hcrlige KFIR fra Bvron. Lcif
)agde ud med bievrcndc kn.e og sveden haqlendc
ncd acl ansigtct. dcsuastet at vi andre stod og småfrøs i morgcnkuldcn.
Fllvningcn fbrlob pcrfekt. dog måttc Dercs underdanige udtirrc betjcningen al div. trimmcrc, da
LP's fingrc ,reventerligt> var limct til styrepindcne.
Bent Dybaa og Michael Christiansen tra DK havdc planlagt. at deres modeller. hcnholdsvis sn Hawk
og en Lcar Jct 35A. også skullc testfl$,/es: ntcn de
hr,trer åbenbart til dcn mcrc harskc form for piloter,
d:r dc valgtc at jomfrufl)\e ved dcres førstc start i
selve konkurrenccn.
Ved stær'nets bcglndclsc indlctltc An'id mcd en

varm vclkomst

til lllc

dcltagcrc. specielt

llle

blcv udvckslet diplomer m.v. samt talt en

ed og ud-, fan-units (på t1'sk Impeller). ja. det var en
sand heksckedel affaglatin og kloge hovcder.
Spndag morgcn k1.10.00 blev tredje fhvning afuik- uden st) rt - oc Horst L. vlr igen :uvcræn.
De 3 forste pladser blev bcsat af tvskcre. og forst
pli cn 11ot 6. plads kom den forste danskcr - dettc var

lcl

dcbutantcn

dcn.

Flarstc flyvning bcgyndte - OFI HVILKET SYN:
Modellcr som F15. MIG t5. F-16. F10,1. Dti.l13
VAMPIRE Lcarjet. llarik. Al. F-10. F-lS. KFIR
samt F-14 - hcle dcn modernc jar:crflr1-1udc samlct
med løse indslag fra jctaldercns begrndcl:e ru)lede
og fløj forbi.
Desvicrre var forstc genncmflpning prægct al ct
meget uhe ldigt styrt: en pragtfuld F-14 Tomcat med
svingbare vingcr og hele pivctøjet styrtede ned og
totalhavcrede
Efter fc)rste runde og statisk bedommelse lir IIorst
Lencrz lia BRD på cn klar førsteplads. Hans flyvning forcgik i suveræn stil, så man faktisk følte sig
hensat til cn hvilken som helst opvisning med F-15
Eagle fra den'irkeligc liv.
Andcn fllvning ramtcs desværre også af nogle
ærgerlig totalskadcr. blandt andct var danskcren
Michacl Christianscn også uheldig mcd sin l-carjet
35A.

Lcif

Poulsen

fra ØMF -

GODT

SKULDRET.

Hcrcfter var der de-bricfing. og dc fleste af

,

\t
\,&

Til slut en stor tak til Arvid Jenscn for hans
utrættclige arbcjdc for Ductcd Fan Danmark. Tak
til Holstebro Modclflyveklub for frivilligt arbejde, til

,ffi

dommerc og otTicials, og tak til sponsorcrne RBdov-

rc IIobl.rr'- Lcif O. Mortcnsen Hobby

\lodclhobbr

Kutt tttun ld nk.' \i! tu/,:t t nt,'r.' lildtndt t'ntl tlt'nnt'
Tontc{tl ttl(d rt i,?.ql ,l-gt r.)
Desræn'e nåtte ejercn, Hans A. Siek, tage dat
hjent sont vug.
(Fotct:

rclfllcndc
rldiofcjl.

I--lJ
netl

Au-N)

mdoel ud af dct. Hans styrt skyldtcs cn

nlrdcilcn lirr e-cen pinrl fbrtsattc Lrd i
hori\i)ntcn lirr til 'lut itt tordne loclrct i jorclcn (rapsclu

mark).

,bden lllrning rcsultcrcdc ilortsrt tirring til
Horst Lencrtz, BRD. o_q mcd tvskcrc ogsri pi de

,.

iF

- Flrlood

-

Erik Toft

t\-æstved Modelhobby Djur: Hobbl' - U.J.F. Teknik - Silvcr Star Models '\r ionic r\pS - Witzcl Hobby Pitch for alle de dejligc
pricmicr. Og sidst. men ikkc mindst. tak til RCUnionens Hobbyudvalg.
Til slut vil jeg gerne ytrc ønske om, at dcfte dcjligo
stævnc kan blivc indledningcn til en tradition, og
derfor håbe, at vi igen kan modes på Lindtorp Flyveplads med Holstebro Modelflrveklub som vært/
hjiclper og Ducted Fan Danmerrk som arrangør.
I)crsonligt vil jeg brugc vinteren til at bygge en
modcl. så jeg olsri kan stillc spørgsmålct:
HVAD FA\ ER DU? JEG ER DUCTED FAN
BientJøruad

cfterfølgendc pladser.
Skadesrapporten var også steget bctydeligt. da ialt
8 1ly var omdannct til bvqgeszet.

- u.ii$#d('

os

pakkede sammcn for glade og med mange indtryk at
kørc \em.

ffi
Itål

de

udcnlandske vcnncr.
Konkurrcnccn heqvndle mcd .trtisk bcdrrntntcl:e.
hvor der blev præscntcret virkclig :mukle tlr. Dtrmmcrne var på hårdt arbejde. og vi tilskuere havdc her
chancen for på tæt hold at nydc manqe timcrs koncentrerct arbcjde udfort i hobbyrummene udc i ver-

massc

omkring maskincr. modcllcr, thrust, air-intakc-spc-

Se rcsultatlisten på neste side

.,.'
-:l $f

\*:

!$$r'r,\i

Michaels model er i øvrigt frcmkommet som et
cngelsk byggesæt til cn skrientsr'ævcr'l'l'l - Disse
cnglænderc er skøre - Over Thcre bygger man svæveflymodcller af de mcst utrolige typer for dcrefter
at læsse dcm ud over dcn nærmcstc skrænt. Michael
havde anskaffet sig en sådan svæver (Learjct) og
med få modifikationcr fiiet cn fantatisk vcllisncnde
og
Der er ktbt fttr ltvt'r e n detalje i cn ductetl lhntnodel
son denrrc F-86.4, sont ll'ol.fgang ,llrot:ek hragte nted

sigfra Tyskland

(Foto:Ail-Au-N)
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Resultatliste:
1) Horst Lenertz, BRD - F 15 Eaglc
2) Franz Hollands. BRD - F 16 Fighing Falcon
3) Uwe Felischer, BRD - DH 113 Vampire
4) Winfred Ohlgart, BRD - F 18 Hornet
5) Rainer Binzyk, BRD - F 104 Starfighter
6)
7)
8)
9)

Leif Poulsen, DK

-

F l6 KFIR C2

Yderligere havde følgende personcr udstillet

-F
F16

15 Eagle

MIG

15

NielsT.Anderscn
SvenThomsen
Poul Liesmose

EgonNielscn

-

-

G20

Laurits Wirenfcldt

John Madsen, DK - F 16 Fighing Falcon
Alexander Wesenbøk, BRD - MIG 15
Michael Myhrer, BRD - F l8 Hornet
10) Alex Schreuers, HOL. - F 86 Sabre
11) Petcr Schamalenbach, BRD - DH 115 Vampi-

-

F 100 D

re + Slq/hawk
12) Heinrich Voss, BRD

- Skyhawk A4 + Hawk
B.A.E.
13) PeterBiethahn, BRD - F 20Tigershark
14) Michael Christiansen, DK - Learjet 35A
15) John Christensen, DK - MIG l5
16) Hans A. Siek, BRD - F 14 Tomcat
17) Wolfgang Mrotzek, BRD - F 86 Sabrc
18) Arvid Jensen, DK - F 16 Fighting Falcon
19) Bent Dybaa, DK - HawkB.AE.

Er dokumentationen nu også helt i orden?
Ah vurdere.s uhyre nBje u.f de strenge domntere, for
modeller sctnt tlam, tlcr hler prce.tcntaret på Lirttotp, er
sti

prcecist frant.stillet, malet og dekrn'eret, al konkLuren-

cen aJ.qores på de ubsohrt yderste marginaler.

Her er del et Howk trceningsfly, der prcesenleres på
bordet foran domnteme.

(Foto: Aa-N)

AIex Schreurs komfra Hollantl med sin smukke F-86 Sabre D

(Foto:

Aikl)

Horst Lenenvandt konkunencen rnetl denne F-15 Eagle

(Foto:Aild)
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Sommerlejr Falcon 1989

afuise en hel del, som ønskede at komme på sommerlejr hos Falcon i år.

Sol, sommer og godt kammeratskab var det, der

Falcon

som det nu engang er at arrangere en sommerlejr.

Hvorfor tage på sommerlejr?
prægede sommerlejren 1989 i Falcon ved Veerst.

Lidt historie
Begrebet sommerlejr har eksisteret i mange år. Vandel FlJveplads var i en lang årrække samlingspunkt
for alle modelflyvere. Jeg kan huske sidst i 50'ernc,
hvor jcg som dreng var på sommerlejr på Vandcl
Flyveplads. Dengang sov vi ikke i telt, men i de
"gårde", som lå på området. Vi fik noget halm at
ligge på, og så havde vi vorcs sovepose.
På den tid var RC flyvning ikke med; det var
linestyring, fritflyvning, gasser, wakcfield (gummimotorer) og chuckglidere. Ved hver sommerlejr i
Vandel fik man forærende fra det nu hedengangne
Dansk Modelflyve Industri i Odense en hel sending
balsa, som man så byggedc chuckglidere af og konkurrede om, hvem der kunne fl]ve længst tid.
Siden har der vaeret afholdt sommerlejre forskellige steder i landet, bl.a. først i 7O'erne på Stauning
Lufthavn og senere Hanstholm og Skagen.
Den sidste sommerlejr - før Falcon startede med
deres lejre - var på Endelave i 1979 og 1980. Siden
1983 har det vaeret hos Falcon i Veerst, det er
foregået.
Af beretningerne fra de andre sommerlejre kan
jeg forstå, at der på disse blev afholdt konkurrencer,
hvad jeg ikke mencr, de gør i Falcon. Men da jeg kun
har været på sommerlcjr i knap en uge, vcd jeg ikke,
hvad den anden uge gik ud på. Den andcn uge var

for de mere 6vede piloter.
Vcd sommerlejrene på Endelave var der over 100
deltagere, men det foregik også på den lokale campingplads, hvor dcr er meget mcre plads og flere
faciliteter end hos Falcon.
Så sent som i januar i år talte man igen om at
genoplive Endelave sommerlejren. Det vil være et
godt initiativ, da jeg kan forstå, at man har måttet
36

Karen ogjegvar i sommeren'88 på besBg hos Falcon

Falcon mcdlemmernes intentioner var at få begyndere aktiveret, da man mente, at der var et stort

for at se, hvordan en sommerlejr foregik. Ved dettc
besøg fik jeg lyst til at prøve at vzere med, og som

behov.

tænkt

Men hvorfor blev det Falcon? For det første haT
man en virkelig dcjligt bcliggende flyveplads med en
hel del af de facilitetcr, som andre klubber ville
sætte stor pris pii at ejc. Ydcrligerc har man nogle
medlemmer. som villc påtagc sig dct store arbejde,

Da invitationen kom i bladet, ringede jeg ned og
meldte vores søn og mig til.
Nu tager jeg nok illusionerne fra nogen, men jeg
har aldrig rigtig prøvet at flyve RC motorflyvning

Peter

foran

sin Karnco Kodet og rctl siden af

{

-*hts
:,i*i-\.i

lnnt

står

f1trr,

så

gjort.

"kun"

Ailds Clrurter

RC-svævefl1vning, og det er efterhånden

også et par dagc siden. Hvis det skulle være, skulle
det være nu, ogjeg satte nogle feriedage af til det. Til
hverdag kniber dct med tiden.

Vores søn Pcter havde hellcr ikke provet at fly/e
RC motorflyvning før, så vi var oplagte bcgyndere,
som dcr stod man skulle være. Peter har også lidt
med Modelflyve Nyt at gøre, idet han har rentegnet
flere af tegningernc i biadet: han dækker sig under
initialerne PL.

meget hvad vi prøvede, var det fuldstændig dødt. Nu
begyndtc det efterhånden at blive ret >morsomt<,
men Petcr tog konsekvensen og pillede al elektronik
ud af panelet og skiftede det med noget nyt. Det var
ingen herregård, små 40 kr., og nu virkede det.
Da jeg var for nærig til at købe en ny braendstofpumpe, tog jeg en af mine gamlc plasticflasker fra
dengang, jcg brugte kontaktlinser. Den duede hellcr
ikke - den var blevet for gammel. Heldigvis havde
jeg en reserveflaske.

l,

Forberedelserne
Da vi var begyndere, krævede det derfor cn del
forberedelser. For det første 2 begynderfly og 2
radioer samt en startkasse med alt tilbehør som
pumpcr og powerpanel mv.. mente jcg.
De 2 fly havde vi allerede, idct jeg for mange år
siden købte en Kamco Kadet (1976). som je.g ikke var
blevet helt faerdig med, mcn som Peter så byggede
færdig i vinter. Det andet begl'nderflr'r,iir cn Robbe
Charter, som jeg kobtc, dengan-s det r.ar færdig med
at være ,filmstar" i vorcs vidcofilm om Rohbe Charteren.
Den ekstra radio låntc Petcr af cn sod |cn. og en
ekstra motor låntc jeg af en anden sod r en.
Slartkassen havde jeg lavct for et iir :idcn efrer
byggeanvisningen i Modclflyle N1t nr. .l S7 side -:0.
Startbatteri havdc jeg kObt for længe sidcn samr et
powerpanel og en brændstofpumpe.
Ingen skulle komme og pege fingre ad os; vores
materiel skulle bare være i orden.

Afprgvningen af motorerne
Nu var vi jo ret heldige, at vi havde allieret os med cn
motorekspcrt, så Alex fik lov at starte motorerne, cn
næsten ny HP 40 og en gammel slidt HP.
Disse 2 motorer viste sig meget vanskelige at starte; men efter megen døje fik vi endelig liv i dem. At
den nye, som højst har gået nogle få timer, var svær
at starte, forstod jeg måskc godt, men at den gamle
motor også viste sig fra den vanskeligc side, var lige
en tand for meget.
Efter allc disse provevanskelighedcr var vi så klar
til at lage pa sommerlcjr.
Hrorfor nu den langc forhistoriel Jo. dct kunnc
mliske fi andrc til rt huske på at chccke tinscnc. ct
st\like tid lrrr man skal pa sadan en sonrmerlejr. oe
ikke udslr.dc det ril sidste ojcblik. \{cn nu har vi
måske bare r'æret særdeles uheldise.
Sommerlejren!

Vi havde valgt at starte om
Test afgrejet
En uge før fik vi så købt de sidste ting som brændstof
(5 l), propel og gloderqr. Nu skullc tingcnc lige
afprgves, både det lånte o.q det. vi selv har,de lar ct.
Vi allierede os med "vores" mekaniker Alcr. som
skulle med som hjælper.
Dct første var startbatterict. som vi har dc ladet op
flere gange. men som dc\værre \iste sig nu at vzere

fuldstændig dødt, så opladningen er nok ikke foregået på den rigtige måde. idet vi havde anvendt en
oplader fra et bilbatteri. Vi fik i hvert fald aldrig
mere liv i det. AIex havde heldigvis et batteri, som vi
kunne låne.
Næste punkt var så brændstofpumpcn. Den virkede mærkelig nok heller ikke, selv om det var en helt
ny sprinklerpumpe, (Lucas) jeg havde købt.
Så kom vi til powerpanelet. Det var nyt som alt det
andet, men købt for flere år siden og aldrig afprøvct
endnu. Mærkeligt nok virkede det heller ikke. Lige

søndagen, hvilket viste
sig at være mcget fornuftigt, fordi man om lBrdagcn
var ved at drukne i regn.

Vi kunne godt se. at det ikke var helt løgn med den
rcgn. fordi flerc havdc deres luftmadrasser ude til
torring.
Midt på eftermiddagen ankom vi til Falcons modelflyveplads, hvor vi blev hjerteligt modtaget af
flere af Falcons medlemmer.
Straks efter at vi havde rejst teltet, befandt vi os på
vej ned til flyvepladsen, som ligger et par hundrede
meter fra teltlejren.
Vores første >take off< fandt stcd kI.15.32 med cn
flyvning på ca. 20 min. Dct skulle vise sig, at det var
både første og sidste gang, jeg fik noteret, hvornår
icg startede, og hvor lang tid jeg fløj. Mine ambitioner med at notere hver flyvning ned var bare væk.
Min tidsforncmmelsc og hvor mange gange, jeg havde været i luften den fgrste dag, tabte jeg fuldstændig.

Dervar stor aktivitet i arbejdsteltet, og det gjaldt praktisk taget båtle dag og nat.

Flyvning var tilladt fra kl.l0 om formiddagen

til

kI.21 om aftenen.

Ved den første flyvning afprgvede >min< instruk-

tør lige mit fly, en Robbe Charter uden krængeror.
Dcn viste sig at flyve udmærket, men havde tendenser til at stige. For at modvirke dette satte vi en
ispind under bagkanten på vingcn, og det hjalp.
Da dagen sluttede , måtte jeg indrømme, at jeg var
godt ør i hovedet. Nok vidste jeg noget om RCflyvning, men der er nu alligevel stor forskel på et
RC-svævefly og RC-motorfly.
Den første dag gik med at lære at fly/e nogenlunde ligeud og at lave højre og venstre sving.
Pcter derimod gik meget hurtigere frem. Allerede
sidst på mandagen startede han selv.
Om mandagen fik jeg nogenlunde lært at flyve
hen imod mig selv. Allan gav mig et godt tip, som jeg

her vil fortælle: Når modellen flyver hcn imod en

til højre, og du vil rette
det op, så det flyver ligeud igen, skal du skubbe din
pind på radioen til samme side som det krænger altså til højre - indtil det er rettet op igen.
Om tirsdagen holdt jeg pause til midt på cftermiddagen. da jeg var vcd at kokse ud efter mandagen,
hror vi havde flojct fra om formiddagcn til sidst på
aftcncn.
Varmen var også ved at blive ulidelig; men flyves
skulle der. det var derfor vi var kommet derned.
Denne dag prøvede jeg at lære at lægge an til landing; men jeg må indrømme, at jeg havde det bedst,
når flyet var ret højt oppe, således at min instruktør
kunne gribe ind, hvis jeg lavede noget underligt
spræ1, hvilket jeg gjorde flere gange.
Peter derimod, var begyndt at lande selv, så det
gik bare derudad.
Om onsdagen prøvede vi så alt det, vi havde lært
de andrc dage + at starte og lande selv.
Starterne gik nogcnlunde. Mcn landingcrne - hvis
man kan kalde det sådan - var ikke noget at skrive
hjem om. Ved den 5.-6.
kom jeg for brat
selv, og flyet krænger f.eks.

"landing"

ned. Det viste sig også, at det skulle blive den sidste
tur i denne omgang, for modellen tog skade; brandskottet var knækket. På en måde var jeg også godt
tilfreds mcd det, da jeg havde fået nok. Det var en
meget intensiv fl1vning, vi fik. Men hvordom alting
er: nok fik jeg ikke lært at lande, men jeg fik nogenlunde lært at flyve ligeud og at dreje og starte selv.
Vi må også have fløjet en del, for vi brugte ca. 7
liter brændstof.
Peter havdc også uheld om onsdagen. Han kom
forkert ned til en landing og landede uden for pladsen, hvor han brækkede en propel, og der skete en
mindrc skade: mcn det var ikke værre, end at den
kunnc udbedres i lobet afen times tid.
lV{ine landingcr foregik også uden for pladsen
flere gange. hvilket fik
"min" instruktør Allan til at
udbryde: "Arild har du ikke betalt for at være her?<
,Jo!. svarede jeg. "Hvorfor lander du så uden for
pladsen?"
Men i løbet af dagen fik Petcr derimod lært at
lande nogenlunde, og så må vi blot håbe han vil
fortsætte med at dyrke modelflyvning.

i

I

Hvem deltager, og hvad fl1ver man med?

I den uge, vi var der, var der ca. 20 piloter samt
familie og venner. De fleste steder af landet var
repræsenteret.
Gennemsnitsalderen i den første ngevar ca.20-22
år, så i år var der bctydeligt flerc yngre medlemmer,
end der plejer at være på en sommerlejr.
Igen i år havde en ungdomskoleleder taget initiativ til at komme på sommerlejr. læderen, Ivan Jensen fra Munkebo ungdomsskole,havde 6 elever med.
Ingen af eleverne havde set RC-fl1vning før, så det
var nogct af en oplevelse, de fik.
Hvor meget de fik fløjet, blev jeg ikke rigtig klar
over, for deres modeller var ikke helt færdige.
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De havde bygget - eller var ved at bygge - Eagels,
Blue Phoenix, en linestyrct model og en Cobra. som
var instruktorcns.
Det store værkstcdstelt, som Falcon havde lejet,
og som var sponsoreret af RC-unionens Hobby Udvalg, blev flittigt benyttet af alle. I selvc teltet var dcr
opstillct 5-6 arbejdsborde, og der var mulighed for
opmagasinering af fly samt for opladning af radiocr
mv. Det var et godt initiativ, man der havde taget, da
jeg kunne forstå, at man i de andre år havde haft cn
dcl indc i klubhuset, og det må ikkc have været
srærligt hyggeligt.

Foruden Taxi

cr den

så stabil, at den tøffcde stille afsted hiljt oppe
på den blå og solbeskinncde himmel.
Men der var en, der fik et m6gfald.
Dcr skete også en del styrt og småhavaricr. Et af

styrtene vil jcg lige nævnc, dog uden at nævne navne:

Sikkerlrcd er ikke en by

i

tænde din ratlio, uden ut du
din.yender.

RusLand.

lnr

Husk aldig at

frekvensklernmen på

Flyet så ikke godt ud, efier at dct havde været
udsat for signaler fra 2 scndere på 6n gang. Men dct

var da heldigt, at manden, det gik ud over, skulle

iI,

Tumleren. Robbe Chartcr,
Kampo Cadet og mange flere var dcr en maskine,
som jeg særligt bemærkede. Modcllens navn cr
Magnatilla, en slags skalamodel. Mcn den var alligevel hvcrken dct ene eller dct andet. Dcn lignede
mest af alt cn Fokker DR I fra førstc verdenskrig.
Modellen blev trukkct af en 4 taktcr OS Surpass 40.
Det var en prægtig maskine, og dcn fl6lj aldeles
pragtfuldt stille og roligt og uden krummelurer af
nogen art. Det er dcn første begyndermodel, jeg har

være derncde i helc perioden. så han havde nok en
chrnce for at nå at hyggc dcr op igcn.
Med så mange ungc mcnnesker, vil der nok vierc

set, som også er en slags skalafly.

Alcx og jeg bemærkedc, at mange af de unge
menncsker havde elstarter til at starte dercs motorer. Alex var simpelt hen rystet, for som han sagde til
mig:
"Den måde, de tackler deres motorer på, svarer
til, at du vil starte din bil ved at skubbe den i gang."
Iflg. samme Alex; "Hvis man endclig skal brugc
elstartere, så skal den anvendes på den ri,utige måclc.
Det gør man ved at anvcnde startercn i sm.i og kortc
perioder og ikke det hcr med at torne den rundt i
lange perioder ad gangcn.
Dramatik
Lidt dramatik var der også med. Den ene af dagene,
hvor der var en del oppe at flyve, var der et af de
unge mcnneskers fly, hvis motor var gået i stå. og
han skulle foretage cn >nødlanding". Han gik bagom
sig selv med sit fly, og han var så >øvet<, at han ikke

havde instruktør på. Det unge mcnneske tænktc
(rjensynlig kun på at redde sit fly, for havde Per
Holm, der var en af dc andre instruktører, ikke råbt
højt, var vi blevet ramt.
Jcg nåedc lige at kaste mig ned på græsset sammen med min instruktør, og så hørtc vi suset hen
over vores hovcder. Bagefter skulle jeg så til at finde
ud af, hvor min Charter var blevet af,men heldigvis

I

de små tiner, langt på den untlen side af rnidnat, blev
der arbejdet på at reparere fly, så de kunne være klar til
den næste dags flyvninger.

Vordingborg åbner flyveplads
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nogen, der får fingrenc i maskinen. Ja, det kan nu
også skc for mere 6vede og gan'ede piloter. Mcn i
dettc tilfælde var det et af de unge mcnnesker, som
fik fingrene i propellen, da han villc tage gløderørsklemmcn af eller indstillc karburatoren. Det gik ud
ovcr 4 fingre, og han måtte køres til lægen, hvilket
gav lidt foruiklingcr. Næste gang ved man, hvcm der
har lægevagten.
En anden gang var det en maskine, som lige var
landet, og da dcn næsten var færdig med at rulle,
gasser manden op r.ed cn fejltagelse, og hans model
ryger lige ind i en hclikopter, som var ved at starte.
Heldigvis skete der ikkc rct meget.

Kammeratligt samvær og hygge i klubhuset
Når dagcns flyvninger \ar ovcr\racl. \ur dct rart at
blive vasket en smule. Men den hclt store vask var
der ikkc mulighed for. Der er kun dt toilet rned 6n
håndvask. Det ville lette på situationen, hvis man
etablerede et eller andet improviscret vaskesystem
udenfor. Jeg nævnte det for nogle af medlemmcrne;
man havdc også været inde på tanken, men det var
ikke blevet til nogct cndnu.
Det var hyggeligt, når vi sad inde i klubhuset om
aftenen og sludrcdc. Så dukkede Olaf og hans kone
op, når de var faerdige med dagens arbejdc. Det var
tit, det var sent, inden det var Srraften fbr dem. Jeg
beundrcr dem. at de vil have sådan en flok rendende
på dcrcs omrirde og larnre. for larmc det _uor det, og
dct cr der o-c\li cn cnkclt nabo. som er blevct irriterul o\rr: mr:t ri mr hahq. dct rir irrg:elv igen.
En altcn spillede de unge menneskcr fodbold ude
på pladscn til langt ud på natten, og i et telt sad en
pilot og reparerede sit fly, som var styrtet ned samme
dag; det skulle være klar til næste dag. Mange af
piloterne havdc hele deres hobbyværksted med derned. Sådan så det i hvert fald ud.
Den sidstc aften, hvor vi var der, arrangeredc man
helt uformclt en grillaften, hvor instruktqrrernes koner også var med. Det var mcget hyggeligt.
Instruktørcrne og deres koner tagcr jeg hattcn af
for. fordi flcre af dem ofrede feriedage eller afspadsering for at vzere behjælpelig med sommerlejren og
prøve at lærc os at fly/e.
Men jcg vil slutte denne beretning af med at sige
til instruktørcrne og hjaelperne: "Tak for jeres måde
at veere på, og tak for 4 hyggelige dage i Falcon<.
ANM
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Med ct vellykket arrangement markercde Vordin_eborg Radioflyveklub den 20. maj åbningen af klub-

*:;

bens nye flyveplads.

Der var mødt piloter op fra flere klubber, men
ingen har tal på, hvor mange fly, der var på pladsen

-

helikoptere, ducted fan, begynder-skala, kunstfly og
andre typer.
Også tilskuermæssigt blev dagen en succcs, idet
man tippcr på, at der i dagens løb var omkring 5(X),
som lagdc deres vcj omkring pladsen.
Der var udsat 3 præmier * en vandrepokel, som
klubben havde fået til internt brug. og præmierne
tilfaldt følgende:
Keld Hansen fra Modelflyvcklubben Falkcn for
dcn bedste flyvning.
Eik Huber og Flemming Madsen fra KFK. De kom
mcd hver sin Viggen og måtte dele cn pokal fbr de
flotteste fly.
An,id Jensen fra Modelflyvefklubben Albatros for
den mest skøre flyvning. Denne pracmie var egentlig

5..

tiltænkt den pilot, som var udsat for det størstc
,krash., man da ingen piloter, radioer eller fly fejlcde, inden præmieoverrækkelsen skulle finde stcd,
fandt dommerpanelet på dette med dcn
"skøre"
flyvning.

Eik

for hans store
klubbcn. Det var klubbens medlemmcr,

Jpryensen vand vandrepokalen

arbejde

i

der udpegede Erik:om vinder.
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Opvisningsholdet Eik Huber og Flemrning Madsen fra KFK var otte dage tidligere til stede med tleres prtegtige
Viggen-lly også ved indvielsen af Rpdby Klubben ,Zero'so bane i R6dby, hvor dette billede stamnter fia.
(Foro: D.N. Jakobsen)

18i6 Fly For fun
Modcltlpcklubhen Gudenii har dcn lS16 al}oidt Flr'
lbr Fun med deltagelsc af 9 piloter. :onr kiunrpcdc
bravt om placcringernc i dagcns J konkurrenccr.
Der er.jo klart forskel pii at t'ly c hrglcfly ning og sii
Dt:ltogernt' i.()utlenåcns- Flt lln Fnt.

at skullc priestcrc nogel hclt prtcist hcr og nu. N,lcn
dct grvcr spiending. niir 6 fl1, jagcl rær'e halen. De t e r
ct kostcligt s1,n. og hclt udcn risiko for at kolliclcre cr
dct i hvcrt fald ikkel mcn >)recvcn<< og allc jicgcrnc
ovc

rlelcdc.

Dc øvrige konkurrenccr var lnndingskonkurrence. hvor der skullc landcs pir cn 10 m strimnrel,2
minuttcr's fllvning uden ur og neclflyvning af I mc-

tcr hlrje flanrincostave. Den sidstc øvclsc er me_qct
r';rnskelig. cla dct krær'cr stor priucision. og dct var
da oqsu kun ganskc få, dcr ramtc stavenc.
-l'r'ods
cn me gct stærk vind lykkcdes dct at afviklc
stæ\net udcr.r storrc skrilmmcr. og de frcmmodte
tilskucre fik cn undcrholdcndc eftenniddag.
Vindere af dagcns konkurrcncer blcl Jorn Snvsir
og Harry llougiird, bcggc lra N4fk. Gudcnri.
Per Nvnurk

'f,* t

Åbent hus / Fly for fun
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Søndag den 13. august l9tl9

Nordjysk Mesterskab
i 2-meter klassen

pilrc1.. hrtr imrrilcrtid I()\ct. at clcttc ikkc

lljørring Modelflneklub efirttldt i srcicndin.icn
og 6. august Nordjlsk \{cster:kab i l-nrctcr

5.

ih.r;r.

Stævnct var programsat til at begl,nde lorda,e kl.
14.00. mcn vinden holdt sig helc dagcn pri mcllem 9
og 12 m/sek.. sir man cncdes om at starte sondag
morgen kI.8.00.
Sondag morgcn var vinden staclig i den forkertc
ende af skalacn. mcn vrrr dog firldet til melle m -5 og ti
m/sck. - ikke lige dct idccllc rcjr til at opnå dc
bcdstc resultatcr. Dc 2 rundcr. sonr blcr' flojct. blcr
dog afuiklet udcn skadcr afbctldning.
Der var tilmeldt 2.1 dcltagcrc. hroraf dc 22 gcnncmførtc cle 2 runder.
Det mcst bcmærkelsesværdigc ved delte sliernc
var nok, at Hjørring Modelflyvcklub blev hcnvist til
3. pladscn - en lidt uvandt situation, som vi ikke har
nogen brugbar undskyldning for.
Komcten i I'Ijorring Modelflyveklub, den 13 årigc
Michael IIolm Christcnsen, dcr førstc gang deltog i
cn konkurrcncc og formåede at placcre sig på cn ll.
Wndenrc uf Nord

ril

komme

'i:.r: -.i :--t]...:ri rl lli]tle.rl l(rtllL'.1tll l!.

'f: .1:l::;;tl:;: :i: \rr:tiLrriit!rrnc i l-ntuter klr:r'crt
r\l':.it-.
\-.
:l.l: :.:: \ -;.:..:.:\);...:
--:',l
:.illri'll-irl.. D.:l :l u\:\;irl{ .; rl.,lrrl:,:r:. iUrt ll.td-lig: mcn dcr cr 'ikksrt rTrrn!.. :()m \rnler cn (lalirslcrbcgritnrning næste rr. Hrordan nran lostr det
problcm. blivcr spændendc at se
.

Borye Mutlansen

Nedenstående er resultaterne fra Nordjysk Mesterskab i 2-nreter klassen. som blev alholdt i ueekenden
den 5. og 6. august 1989.

l. Jrn .'\be i. Fre Llcrik.h. \1f\. \lctric
.lls1 p
l. I-lcnrik Lar:e;r. Frrderik.h. \1fl.. (i. Ledr .ri5tl p
3. Finn \ielre n. Hi. \11\. Bltit Phocrtir .1.ill p
-1. Sorcn Boiet. I'lj. \ltl. Bluc Phocnir 32i7 p
-5. Jespe r Madscn, Sj. Mfk. Bluc Phocnir 3163 p
6. HcnrikNcdergaard,Hj.Mtt.BlucPh. 3113p
7.

ti.

Mortcn Munkesø. S.l. Mfk, Illue Phoenix 29.15
MichaelH. Christenen, Hj. Mfk. Bluc Ph.2li92

p
p

9.

Borgc Martcnscn, Hj. Mflr, Blue Phoenix 2liE8 p
10. Hans Hansen. Fredcriksh. Mfk, Illuc Ph. 21i76 p

jy'sk

Mesterskub i 2-nrctcr klasscn: Fru rcnstrc nr. 2,
Fredeikshavn, ognr.3. F'inn Nitlsen,

I

Icnik Larsen, F rtderikshavt, nr. I, Jun Abel,

Iljorritry.

(Foto: Betgc il[ortcnsen)

Sontlag morgen kl. 8 var hclc styrken af mcdvirkcndc medle mmer fra KMF mødt op på klubbcns bane,
som er bcliggendc på et frcdet områdc i et industrikvarter. Banen cr en _qammel golfbanc (9-hullcn)
som vi har overtagct.
Vi havdc planlagt, at 5 af vorc cgnc nredlcnrmcr
skulle flp'c. og det korn til at holcle stik. Fra kl. 10
konr de frcmmedc piloter. som skulle hjiclpe os med
at gcnncnrlore clcttc stiDvnc. Der kom 8. hvoraf
nogle her dc tlerc nrodcllcr med.
Eiter cntlt frrkost vur vi klar. Vi havdc ringct til
\ !il 1ier.rJ.l.n i Krrup ot lrcl en god vcjrudsigt: 5-8
rr :.:ol. og (lc1 hOldt næ:tcn stik.
\/i hardc besluttct. at allc skullc t11vc to gangc og i
en rækkcf()lge. som vi fastlagde rned hensyn tiJ de

deltagendcs frekvcnser. Dcsværre forulvkkcde 2
modcller. inden vi slartcdc. iclet vi p.gr.a. r'indrctningcn var nodsagct til at bruge vorcs N-S banc. som
ikkc e r

sir god

m.h.t. inclflyvning.

Publikurr clukkcde op, ansporct af lor mirssive
annonceringskamplgne (storc vejreklamer. rceionalr atlio sirrnl den lokale dagspresse). og vi talte 300J()0 nrcnncskcr i dc 3 tinrcr. sticvnet varedc. sir det

rar ri sodt tilfrcdse mcd. Vi forlangtc ikke cntre.
me n tientc lidt til klubbcn på salg af øl os vand samt
slik og håndmadcicr.
Strcvnet var så i gang mcd dranatik og spænding.
sonr dct horcr sis til: de to førnævnte uhcld samt et
megct splundendc ct. h\'or Niels Lcitrizt fra Dragsholm RC var uhcldig vcd udsætningen af en radiostl,rct faldskærmsudspringer; uheldisvis viklcde

skicrmen sig omkring flyet og trak dotte om på
ryggcn. hvon'ed nlotoren qik i stå. Helc hcrlighcdcn
dalede så ncd på taget afdcn lokale Voho forhandler. Efter biicrgning blev dct konstaterct. at dcr ikke
var sket sir storc skadcr pir fl)et - et par hulier i
vingcbeklii:dninecn samt ct skmbct motorcowJ. Jeg
har hort onr ct u\t faii-saic srstcnr mcci faldskicrm.
mcrr jer tror nu ikke. dct r rr sndun ct. sclv om ideen
r

lrt god.

.\1 .LnJre h.nri'Jrkel:c\\'r-rdigc indslag kan nævKeld Iian:cn 1la Falken med sin Black Bird
.prcd modcl. ca. l(10 km't og kun li5 cm ivinscfang.
jo dct
stærkt isicr i mcdvind, tungen skullc hol-eik
des lige i mundcn. Vi havde o-qså balkrn-jagt samt
:eggcbombning på programmct. to discipliner. som

n;.

publikum syntes eoclt om.
Vi havdc e ndvide re pr-micr: cn scnro skænkct af
Avionic gik til føromtalto Kcld Hanscn tia Falken
for scjrc i æggcbombning og ballonjagt. En pri.-mic
til sticvnets uhcldigstc pilot gik til Stcen Mcchernsee
fra Vest Siiullands RC klub. og tlcttc var tiltricngt.

En sen,o skrenkct af Ib Andcrsen Ilobby

6/8 NFK Skrænt Cup

l.
2.
3.

CarstcnBcrgChristcnsen
Lars Pcdcrscn
Rene Madsen

.1. .Iack Lcssel

.5. Heine T(lnncscr.)
Konkurrcncen blev afholdt

pl

KuJhurc red IIundcstcd, hvor der var 10 deltagerc. \1ed cn kon:trnt vind
på 6-8 m/sek. blcv der fløjet 7 rundcr. I tredjc runcic
fløj Carsten konkurrencens hr.rrtigstc tid. som var
56.75 sek.

6.

Jesper Pcdcrscn

7.

Finn Johanscn
Brian Dolmrnn
Kim Forsinstlr]

S.

9.

1(). \lichaclHarc

5923

tik

til

Stecn. sonr l1oj ind i cn l),gtcpæl nrcd sin nve Tclstar,
sonr kun haldc firtjct in s:ang tbr.
Vi cr gladc for ct godt og vclovcrståct stævnc og

583-+ r'il

,qcrnc takkc pilotcrne fra Dragsholm RC klub.

55i9 Vc:t Sjællands RC klub og RC Klubbcn Falken for
5501 dcrcs dcltaqclsc i vort stævnc.
5-+15 Dct skal r)æ\'nes. al vi for 2 i'rr siden optog en
5lJl vidco af vort 25-års iubilitunrsstircvne, som vil blive
53-+9 overspillet på et birnd og sendt til RC unionen,
51-11)

såledcs at andre også kan f:i glædc af at se alle disse

-1363

mode ller.

65-j

hlork Lutt
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Haderslev Luftshow 1989

mulighed for at flyve, hvad der ikke altid lykkes

Danmarks største modelluftshow

Tarp.
Pokalen

sen belv straks invaderct af en flok Bluc Phoenix, og
dct blev til stor glicde ikke kun for piloternc, mcn
også for hjælperne og diversc andr piloter. dcr også
fik lovc til at styre.

med

En ellcrs inkarncret motorflFcr udbrod cfter et
par ture, om der var en, der havde en Blue Phocnix
til salg, Det var der ikke.

"Pral", vil nogen sikkcrt sige. Men dissc tal skulle

bevise denne påstand: 17 danske klubber med 52
pilotcr, 8 tyske med 45 pilotcr. Dissc 97 piloter cr
nzestcn en fordobling fra 1987. Dcr var anmeldt 127
modeller til stævnet, og dcrudover blev medbragt ca.
25 til udstilling.
Trods det store opbud lykkedcs dct alligevcl at få
alle pilotcr lagt ind i programmet, så dc hos os fik en

i

til den mest deltagende klub gik til vor
tyske vcnskabsklub Heidenau, som kom med 14
mand stærk (incl. cn damc); nr. 2 blev Rameshoh
12

og nr. 3 Sønderborg mcd 1l mand.

Vi havde også udsat cn fiduspokal, som gik til
Keld Hansen fra Falkcn, som med sin flyvning og sin
mådc at være på er cn bcrigelse for ethvert modelflyvearrangement.
fulrdag aften var der motorflyveforbud, og plad-

Omkring midnat kom der en ind i fcstteltet og
råbtc, at nu fløj Jesper natfl]^ining. Teltct var rømmet i løbet af et øjeblik, og hvilket syn modte os.
Jespcr Jensen havdc ustyret sin Blue Phonir med 5
glødclamper og en ekstra akku, og så gik det ellers
op i luftcn i spilstart. Det vakte stor begejstring
blandt tilskuerne, og der blev råbt på ekstra-numgjort Jcsper.
mer og
'zugabc.. Stærkt
Søndagcns program indcholdt de s:edvanlige programpunkter med diverse konkurrencer, hvor præ-

mierne var skænkot

af Haderslev Hobby, Djurs

Hobby og Avionic plus diverse lokalc pcngeinstitutter. Da der var mange præmier, var der mange, der
fik en chance for at få noget med hjem.
Det var cn fornøjelig weekcnd for allc, mcn hårdt
for klubbens medlemmer og hjælpere.
Vi takker endnu engang alle for et godt stævne og
håbcr, vi ses igen til næste år den sidste weekend i

juni måned.
Anders Rasmussen, Hsderslev RC

Storsvævertræf og Flyslæb
d.5.-6. aug.

En Fieseler Stotch metl en spærulvitltlc pti 360 un og nrctl cn 62 urr' Titutt trtokn

Til Storsvævertræffct blev der ikke fløjet

så meget,

da det blæste fra 8-12 m, men dcr var mangc, der
kom for at se og for at få en snak om, hvordan man

Et blik ud overde ca. 150 modeller. Benuerk sikkerlrcdsnetteL (Foto: Hury Flebbe)

flyver storsvaever.

Hen undcr aften lykkedes det at få dcn cneste
frcmmødtc fra Sjælland, Henrik Andersen's DISCUS, i luftcn for første gang. Hvilken fornøjelse, når
alt går godt. Dct blev til nogle ture først på aftenen,
da vinden faldt til 6 - 8 m.
SBndag, som var flyslæbskonkurrencedag, blev
der ikke nogct af, for da tilmcldingsfristen var udløbet, var der kun tilmeldt 3 piloter, hvilket vi fandt var
for lillc et grundlag at lave et stævne på.
Onsdag begyndte telcfonen at glødc. Æle fik at
vide, at der ikke blev fløjet konkurrcnce, men vi ville
flyve med dem, som kom, sålcdes at de fik prøvet at
komme efter i et slæb, og vi ville hjælpe dcm, som
havde bchov for det-

TARP

- Endnu en gang

Sgndag den 13. august var der

-

sædvanen tro

det var sjovt at se, og nu kan jeg snaklic mcd om

-

stort

modelflyveshow i Tarp lidt syd for Flensborg.
Som tidligere var der også i år mange danskere,
som havde lagt vejen omkring, nogle for at deltage,
men også mange for at se på.
For førstc gang var jeg blevet >lokket< med for at
se dette enestående arrangcment.
Nu kan jcg megct bedre forstå, at Arild, når han
havde været i Tarp fra fredag aftcn og forst kom
jeg
hjem søndag aftcn, var fuldstændig
"blæst", for
havde fået nok efter kun dn dag.
Der var fantastisk mange flotte modeller, og mange af dem fløj da også pænt. Det blev sagt, at en
trcdjedel af deltagernc var fra Danmark, så det må
vist siges at være >>pænt<. Selv blandt publikum var
det mest det danske sprog, man hørtc, så man troede
faktisk stadig man var i Danmark.
Dagens største trækplaster var nok Jet-modellerne, og efter at have set og hørt disse flymodeller er
jeg overbevist om, at det er godt vi ikkc må flyve med
jet-motorer hcr i Danmark, for så ville vi da først få
støjproblemer. Dc laver en infernalsk larm.
Nu har jeg set Tarp, og jeg er ikke sikker på, at det
er nogct, som jeg vil vende tilbage til år eftcr år; men
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dette flyshow.
Karen
Geory Gearlps er blevet RC-pilot.

Søndag.morgcn kl. 10 var der mødt 12 piloter, og vi
lavedc en uofficiel konkurrence på 3 runder, som
igen cndte med, at dct var cn flb pilot, der vandt. Dc
cr ikkc til at hamle op med.
Det blev en god dag, og alle dc fremmødte fik en
masse fl1vning.
ViggoJensen I Poul Sprensen

DM-Scala-89
DM i Scala blev afuiklet på Grcni Nlodelfltlcplads i
weekenden 26127 august. Dcr blev ka-mpet i 3 klasser, nemlig F4C. Jumbo og Dan-Scala.
Det var synd at sigc. at fremmodct var imponercnde - i 2 af klasserne var samtligc dcltagere sikre på
mindst en andenplads. Pli den anden side ville det
ikkc være praktisk at gennemføre et arrangemcnt
med væsentligt tlerc deltagere, da det simpelt hcn
ikke ville kunnc nås på to dage - bl.a. fordi dct vel
også kan r,ærc praktisk at tage hensyn til, at vejret
kan drille. og dcr dcrfor kan værc pauser i flyvningen. N{cn som sagt giver dct vel anledning til lidt
undren. at så få mØder op.
Dc, der kom, fik et hyggeligt og velafuiklet stævne
ud af det.

Der var briefing lordag klokken 10. og cftcr statisk
bedommelse af Dan-Scalamodellernc rar dc lbrste
flpningcr i gang ved 12.(X) tiden.
Fra de statiske dommere lod bemærkningcr, som
man har hørt før ved scala-konkurrencer: Flere skulle være langt mere omhyggelige med dcres dokumentation - måske fordi nye i branchcn bygger en
model først og dernæst finder dokumentationen til
denl Dc erfarne højtscorende pilotcr skaffer sig
f6rst en uhyrc grundig dokumentatjon - sir bygger
de. Derfor er vindermodcllerne i F4C hcller ikke
vinterprojekten det er projekter, som dct tager år at
genncmfore.

Flyvningerne forløb

fint lordagcn igcnnem,

og

vejrguderne sqlrgede for svag vind og et passende
skldække, så solcn ikke blændede. Sammc slrydække gav lidt nedbør ud på cftermiddagen, mcn da det
holdt op, genoptoges flyvningen. Det skal nævnes, at

Poul Munsbcrg var temmelig meget plaget af motorvrovl og fik ikkc gcnnemført nogen af sine flyvningcr
hverken lordag eller søndag på tilfredsstillende vis.
Dcr var polschord og almindelig hyggelig sammenkomst i klubhuset lørdag aften.
Næstc morgen kom de lokale klubfolk med rundstykker, og flyvningen var igen i gang klokken 9.00.
Om søndagen var vinden blevet noget voldsommere, og flere deltagere mente. den lå på greensen
af, hvad de brBd sig om at fly/e i. Men alle gennemførte uden havarier.
Det påstås fra tid til anden, at scala-piloter måske
nok kan bygge, men i hvert fald ikke fl1ve deres
modeller. Fra dommerside blev dette kraftigt dementeret ved dette stævne. Der blev fløjet sikkert og
godt. og flyvestandarden var afgjort tilfredsstillendc.
Omkring klokken t3 sBndag var pointene talt op,
vinderne kunne udpeges, og pokaler og sponsorpræmier deles ud. Nu har både Ivar Nobel og Finn
Rasmussen deres navne 4 gange på F4C-polakcn!
Som man vil se af rcsultatlistcn, var det meget få
point, der skilte de to - Vi er helt dcrhcnne, hvor et
lidt mcrc korrekt sideror og en lidt mere perfekt
udtirrt manovre blandt så mange andre afgør sagen.
Bcmærk også. at man både skal kunne bygge og
flrrc: h'ar scorede mest i den statiske bedømmelse,
rrren hlcr :rllsn olerhalet i flyvningen.

Dc flotte

sponsorpr:emier

-

servoer, cyano!

epoxy. cockpitpynt (d.v.s. scalainstrumenter) - var
lagt til af Graupner, Erik Toft, Maaetoft, Silver Star,
Avionic. Pitch og Djurs Hobby.
Bcnny Juhlin sluttedc stævnet af med at konstaterc, at der dyrkes mcgct scala-flyvning på hobbyplan
rundt omkring i klubberne, og at han ville ønske, at
l'lcrc ville deltage i konkurrcnccrnc. Først og frcmmcst fordi det cr sjovt, og fordi der er en ganske
sa:rlig stemnin_9 ved cn scalakonkurrence, da man
interesscrer si-q så meget for selvc flyene. Men også,
tbrdi man ved at deltagc i konkurrencer opnår at
licre sin model mcgct intenst at kende og derved får
meget mcre glæde af den. Endelig takkede Benny
Grenå Modelflyveklub for et velgennemført arrangement og håbede, at klubben ville agere vzcrtsfolk
ved cn anden lejlighcd.
OIe Steen Hansen

Ulik Llitzens yittdennodel i Danscala.
UIik debutercde i Danscala i Grcnå for 2 år sitlen. Dengang blev han en flot nmnmer

Resultatliste:
sjok, men udtuke. at det

hawle været sjott, og ot han ville pr6ve en gang til. NU lykkedes tlet!
Hvem siger, at tlet ikke nytter at prøve igen?

F4C

1.

Finn Rasmussen
B.N. Islander

-

1587

1559

3146

2. IvarNobelNieuport

3.

L

-

SIA

Pitts

Stellen Johanscn
Stampe SV4B
Jacob Lolk -

DH

t626 1496,5 3122,5

27

Flemming Jenscn
Bucker Lerchc
Poul \lunshcrg-

60

-

Moth

1438 1432,5

2870,5

1473 73t.5

2204,5

332 il65,5

1497.5

357

623

980

Jumbo
l.

HelgeMadsenBellanca Super Decathlon 1473
Svend Hjermitslev -

1208,5 2681,5

1.

1067

1351,5 2418,5

ChristenEaglc

Dan-Scala
l.
1.

Ulrik Lutzen
Nieuport 28 Cl
Kim Knudsen -

Jens

SE5a

De statiske domrnere er inde i aly'orlige oven ejelser.

En Flair SE5a var udgangspunktet for denne Dan-scttla-ntodel
Byggesæt kan godt dehage i konkunencer.

(Foto: OIe Steen Hansen)

-

264,5 372

636,5

111,5 368 479,5

Pointresultaternc læses således: Første kolonne angiver statiske point, anden flyvepoint som er fremkommet ved, at man tager gennemsnittet af de to
bedstc flyvninger, sidste kolonne angiver det samlede rcsultat.
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J.M. iDanskala
blevwndet afFvn

Nedenstående referat, som vi har modtaget fra Ulrik l-uv{fra Årslev Modelflyveklub på Fyn, er en provokation/ motivation rettet til alle Danskala-folk om at deltage
i konkurrencerne, for hvis interessen ikke bliver større, end den er nu, vil man se
denne gren af modelflyvningen forsvinde op i den blå luft.
Vi giver ordet ril Ulrik Ltitzen:
Søndag den 20/8-1989 var dagen
Dan skala fbr Fyn og Jylland.

for afholdelse af

Årslev modelfllveklub havde forberedt sig til
stævnet, idet ikke mindre end 3 skalafolk havde
arbejdet intenst på at få deres modeller klar.
Vi var klar over, at dct skulle vzerc noget godt, vi
kom med, for at begå os blandt de skrappo uldjyder.
Derfor havde vi også trænet i den udstrækning, som
vejret tillod.
Tiden nærmede sig, og vi blev i god tid tilmeldt
.12
stævnet. Rygterne ville vide, at der var
tilmeldte,
så vi så frem til en spændende dag med en masse
skalamodeller og konkurrencer i den helt store målestok.

Vi drog af sted dagen før med hele 5 mand fra
Årslev Modelflyveklub. De 3 af os var skalapiloter.
og de sidste 2 var rygklappere, som kunnc givc os
medhold, hvis dommerne var efter os fynbocr.

Bilen var blevet pakket med telte og grillvarer
samt øl i den kendte fonske kvalitet. Forrcsten huskede vi lige at få modellerne med (skalaflyene forståes) og så lidt dokumentation.
Op gennem Jylland gik det. Vi havde planlagt at
være fremme i god tid, således at vi kunne nå et par
prøveflyvninger på Midjysk Modelflyveklubs plads
(blandt os lnboer kaldet
ma"velfærdspladsen") ge til overflødighedshorn havde vi aldrig set, og så
var de mennesker endda til at tale med.
Efter en lille snak (hvor sproget voldte lidt vanskeligheder), blev flyene samlet, og der blev fløjet til
mørkets frembrud.
Nu skulle der spises, så der blev tændt for grillen.
Det blev en festmiddag med Odense Pils og Expo
(Snske) pølser.

Første chok
Med maverne godt oppustede i højt humør og opsat
på næste dag, modtog vi de seneste nyheder:
SM i Danskala var afholdt weekenden forinden:
tro det cller ej: ikke dn havde stillet op - helt utroligt.
Vi drøftede situationen i nogle timer, (Odense
pilsncrne hjalp på forståelsen), og vi blev enige om,
at forklaringen måtte være mindreværkskomplekser
og så det at skulle finde rundt i det mørke Jylland
ved de endelige Danmarksmesterskaber.

Chok nr. 2
Dagen oprandt, hvor det store slag skulle stå i JM i

- "jubi".
Vi stod op sammen med solen ca. kl. 9.00. Vi
skulle jo være klar til at modtage og besejrc vores
Danskala

jyske konkurrenter. Men så indløb næste melding:
Dervar ingen mqdt lrem!!!
Fy for en b6tl Fastlandet havde ikke set sig i stand
til at finde en eneste med hår på brystet, der turde
konkurrere med den fynske elite.
Vi var selvsagt rystede; det var som at få fingeren i
propellen på en 15 ccm firetakter en kold vinterdag.

Vi overvejede at pakke og så finde Fynsland igen.
Dctte her var simpelt hen spild af tid og penge.
Men vi drog den konklusion, at det var jo ikke
arrangørernes eller dommernes skyld, så vi måtte
hellere finde det Snske smil frem igen og så få det
bedste ud af dagen.
(Fyn er fin!, red.)
42

Stævnet starter
Der var briefing ki. 10.00. Midtjvsk Modelfllveklub
bod pilotcr og dommere vclkomne. Hugo Dueholm
og Hans Erik Larsen havde påtaget sig hvervet som
dommere. Det skulle vise sig, at den opgave klarede
de virkelig godt.

Første model til statisk bedømmelse var formanden for Årslev MFK, Kim Knudsens SE 54. Modellen er et Flair-byggesæt, som med en lille ekstraindsats er bragt op til at være en fuldblods danskalamodel. Vidunderet flyver med en Enya 46 og er i denne
kombination lige så velflyvende som Graupners
Taxi.
Næste model til statisk bedømmelse var min egen
Neuport 28 CI, oprindeligl et Pilot-byggeszet, men
noget ændret med hcnsyn til indfaldsvinklcr mr'. for
at få cn mcre vcltlncndc model. Flle t cr montcrct
med cn OS.l8 Surpass motor.
Sidstc model, som var Lars Jensens. var også fra
FIair, nemlig en Sopwith Pup, oprindelig en Pupperter. Sopwithen var nok den model, der havde gennemgået den største skønhedsoperation, idet Pupperten var en meget lidt skalarigtig modcl. Planarealet er på ca. 1 m2, dcn har en vægt på ca. 3 kg, og den
flyver (uanset hvad Lpi siger) i naesten gåtempo.
Modellen er monteret med en OS 61 FS.
Ud fra foranstående kan enhver se, at det klæver
ikke alverden at deltage i denne skala-klasse, idet
hovedvægten lægges på selve flyvningen.

+

R(-

*

unionen

RC-unionen er den danske landsorganisation for modclflyvning med radiostyrede
modeller. Unionen cr tilsluttet Kongelig
Dansk Aeroklub og Fid6ration Aeronautique Internationale. Årskontingentet er kr.
260,-. Ved indmeldelse skal der altid betales
et fuldt årskontingent. Medlemmcr, som
indmeldes i årets sidste halvdel, vil automatisk få overs$dende beløb refundcret i næste års kontingentopkraevning.

Bestyrelse:
Erik Jepsen, KFK, formand,
tlf.45 93 00 62
træffes hverdage 9-17, dog ikke lørdag

Ole Wendelboe, KFK, næstformand
Benny Steen Nielsen, Comet
Philipp Emborg, Skive Mfk.
Anders Breiner Henriksen, Falcon

Arild Larsen, AMC
John Møller, MMF Herning
Sportsudvalget:
Philipp Emborg
Rusengvej 6, Junget, 7870 Roslev,

tlf.97 597082
Styringsgrupper:

ktnstflyvning
Finn Lerager
Kaervej 7, Lystrup. 3550 Slangerup,
ttf. 4227 86 06
Svævemodeller:
Jørgen Larsen
Præstegårdsvej 22, Sjørring,
7700 Thisted.

tlf.97

97 1678 I 97 93 62 61

Skalamodeller:
Benny Juhlin

Flyvningen
Der blev fløjet 2 gange inden frokost. Vejret var allc
tiders, så det var en fornøjelse at se disse pragtfulde
1. verdenskrigsfly boltre sig i luften.
Efter frokost blev der fløjet for sidste gang, og iflg.
resultattavlen fik Neuporten givet sine 2 engelske
konkurrenter en velfortjent gang klø, både med hensyn til udseendc. og ogsa i skalafllvningcn (gad vide,
om jeg er medlem af Årler' \{FK eftcr dcnnc artikel).
Efter sidste flyvning havde hver af os en snak med
dommerne for at få råd og vejledning i de gode og
dårlige sider afvores flyvestil.
Endelig var vi nået til præmieovcrrækkelsen,
(hvis der havde været nogle pr:emier). Det skal dog
siges, at Midtjysk MFK. var så generøse, at de foraerede os 3 af deres flotte jubilzeumsglas (tak!).

Havrevej 37. 2700 Brønshøj
ttf. 3t 60 29 37
Helikoptermodeller:

Benthe Nielsen
Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg
rlf. 75 88 54 54
Hobbyudvalget:
Ejgild Hjarbæk

Parloej

67, Sgrbymagle,
4200 Slagelsc, tlf.53 54 53 43

Fllveplads-udvalget:
Anders Breiner Henriksen
Gejsingvej 56, 6600 Vejen

tlf.

75 58 58 83

Rekordsekretær:

Morale
Alt i alt en god tur. Men det gamle ordsprog fornægtede sig heller ikke denne gang. for godt nok er
>Jyden stærk og sej - men tæve rynboen kan han ej",
og her kunne jeg så efter fri fantasi fortsætte:
"fordi
han er sl(,1. og f...<

Jeg håber. at dette lille indlæg har provokereti
motiveret nogle potentielle skalafolk til at komme
ud af starthullerne, for ellers må Dan-skala klassen
nok se sig selv som nedlagt og glemt for evigt.
Se dog at mød op med jeres pragtfulde modeller,
Det er
og få en spændende dag blandt os
"funboer".
jo totalt ligegyldigt, om man vinder de obligatoriske
6 træpropeller i ukurant størrelse, eller om vi bare er
med og får en god skalasnak.
På Årslev Modelflyveklubs skalafolks vegne.

UlikLiitzen

Preben Nørholm
Codthåbsvej 7. 7400 Herning

Frekvenskonsulent
Frede Vinthcr
Violvej 5, 8240 Risskov

tlf.

86 17 56 44

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
ttt.86 22 63 L9
Giro 3 26 53 66

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 9.00-17.00
Lørdag og søndag
lukket

Dødsfald

011 Niels

Lcitritz, Bjergsted Mfl..
Mfk.

Det var med beklagelse vi erfarede. at vores
klubkammerat og ven Ren6 Jeppesen døde
den 15. august 1989 efter nosen tids alvorlig

012 Prebcn Graves, Bjergsted

sygdom.
Ren6 blev 29 år.

RSD-diplomer
A-Diplomer

Ren6 var kendt i flyveklubben som en stille

og rolig person, der mest koncentrerede sig

,,fi.ribnti,iin,gfm
RC-Skalagruppen

013 Peder G. Pedersen, Drasgsholm RC

066 Lars

Referat af møde mellem
RC-Unionen og
Danmarks Flyvemuseum

Hcnrik Sørensen, Hjørring Mfk.

om skalamodelflyvning.

Ren€ startede i Koge Modelflyveklub omkring 1977 o,e fik A-certifikat i 1979. Han blev
senere A-certifikatkontrollant i klubben.

I

1982 deltog han

i DM i Stand-off

klassen

og blev nr. 2.

I

1984 blev han udtaset som deltager på

Danmarks hold ved VM

i Paris i Stand-off

skalaklassen.
Da Køge Modelflyveklub blev nedlagt, flyttede Ren6 til BMF, Borup Modelflyvere, hvor
han hurtigt faldt til i klubben.
Vi vil alle savne ham dybt.

Ære viere hans minde.
Borup Modelflyt,ere

B-Diplomer
039 Torben Solberg.

Som man læste i sidste nummer af

Hobro Fjk.

Havarirapport
Forsikrings og fllvepladsudvalget meddeler, at der i
de forgangne 2 måneder har veeret 5 forsikringsanmeldelser angårende skader forvoldt af modelfly.

Fire af skadernc vedrører parkerede biler,

en

enkelt var en nedstyrtning i ct tag. og den sidste var
et rigligt fly, som stod parkcretl her blev hpjderorel
beskadiget. Det er ikke første gang, at et modelfly
har vaeret involveret i skader på rigtige fly.
I hele regnskabsårct har der vacret ialt 6 skadcr. Vi
prøver hcr at appellcrc til medlemmernc om ikke at

parkere bilerne lige op ad flrvepladscrne. men at
holde en sikkerhedsafstand.

Rep ræsentantskabsmØde
RC-Unionenr årlige ordinære repræsentantskabsmode afholdes i iir sondas den 29. oktober i Nvbore.
Indbldclse vil biirc lrcmsendt i firrnr af en Kluboricntering. så du skal sporec i din klLrlr for nlernrcru
oplysning.

klub har aendret kontaktadresse:

ODENSE MODELFLYVEKLUB. Torben Møller.
Hjulets Kvartcr 262, 5220 Odense SØ, tlf. 66 15 58
69.

A-Certifikater
Henrik Grotrian. NFK
864 John Fjord, OMF
865 Martin Nielsen. Esbjerg Mfk.
866 Lars Germcr Jenscn. AMC
863

867 Hans Nor rup. Eshjerg

\lfl.

868 Stecn Mechernscc. Vestsjællands RC
869 Bo Daniclsen, Esbjerg Mfk.
870 Jan Jarshøj, KFK
871 Ole Thoft Jensen, AMC
872 Michael Gibson. NFK
873 Michael Kragh, Falcon
874 Mogens Braae, Sydlq,stens Mfk.
875 Flemming Schleimann,

NFK

NRC

876 Svend Erik Juel.

877 Stecn Jakobsen, Vejle
878 Stig Hansen. Falcon

880 Niels Jør.eensen. Falken
881 Dennis Bog. Ellehammer RC
882 Torben Nielsen. Ellehammer RC
883 Jørn Rasmussen.

885 Jan Rønkel, Kalundborg

Mfk.

886 Christian Jensen. Kalundborg

Erland Hansen. Sruhv

\lil.

H-Certifikater
021 Tommy M6rch.

RFK

S-Certifikater
SMK
Torben Solberg, Hobro Fjk.

009 Jesper Jensen,
010

2971

CarstenBerg

2877

Jack I-esscl

2605

JesperPedcrsen
FinnJohansen
Knud Hebsgård

2267
2266

Mads Hcbs_cård

197

l99l
I

[i.

1970

9.

1845
1777

Udtagelse til EM-Høj start
med L0 afholdte konkurrencer
1.

Karstcn K. Jeppesen
l. Nicls Einer Rasmus\cn
3. John Rasmussen
.1. Pctcr J. Christensen

Torbcn Rasmusscn

Peter Mikkelsen
JesperJensen
8. Peer Hinriksen
9. KcldSørensen
10. PrebenJensen

599 I
5S63
57E5

5780
5739
5731

5564
5554
5104
4993

Kjellerup Egn's RC

884 Bent Franck. RFK. Slangerup

8R7

Lars Pedersen

7.

OMF

879 Peter Wædelcd.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bjorn Krogh
Jorgcn Larscn
10. .Iens Erik Holm

Mfk.

Udtagelse til NM-Høj start
med 4 afholdte konkurrencer
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
S.

9.
10.

samarbejde ridsct op.

Ved mødet blev det aftalt, at Anders Breiner
Henriksen tager sig af opbygningen af en RC-flyveplads på muscets grund i Billund i samarbejde med
museet. Benny Juhlin skal udarbejde et temagrundlag for vor medvirken i musects udstillinger, og hele
udvalgct skal soge at skabe kontakt med medlcmmcr. som enten selv har eller kender andre. der har
skalamodeller, som i første omgang kan låncs en tid
til museets åbningsudstilling i juni 1990. Af hensyn
til planlæggelsen af museets åbning haster det at få
etableret kontakt med medlcmmcr, der er villigc til
udlån af effcktcr.
Der vil jicvnlig blive holdt mødcr mcllem udvalget
cllcr dele af dct og Danmarks Flyvemuscum i Bil-

lund

til

NM-Skræntflyvning
med 5 afholdte konkurrencer

5.
6.

Mfk.

,$rienteiing fra

RC-SvæveflJryegruppen
Udtagelse

Nye adresser
1

,

MODELFLY\iE

NYT, er der brug for modelflyvere i Danmarks Flyvemuseum i et samarbejdc. som vil kunne blive til
glæde både for os og for Flyvcmuseet.
Det første egentlige møde mellem RC-Unionens
udvalg for dettc samarbejde og Danmarks Flyremuseums projektlcdcr Mogens Hansen blev afholdt d.
30. juni. Dette møde blev holdt hos Hugo Dueholm i
Ullits ved Farsø, og her blev retningslinierne tbr et

BcnnyJuhlin

Udvalgets mcdlcmmer, som dcr kan rettes hcnvendelse til angåcnde mulige skalamodeller til udstilling
i Danmarks Fllvcmuseum. er fitlgcndc:

Anders Breiner Henriksen.
Gcjsingvej 56, 6600 Vejen. Tlf. 75 58 58 83.
Hugo Dueholm.
Tin._qhusve

j

16.

Ullits, 9640 Farsø. Tlf. 08 63 40 4().

Finn Rasmussen.
Kohavevej 8,5932 Humble. Tlf. 09 57 15 0U.
Benny Juhlin,
Havrevej 37,2700 Kbhvn. Brh. Tlf. 31 602937.
- Man vil være meget glade for henvendelser. -

Danskala problemer
hrft svært ved at komme ud af starthullcrne. hr,ad det store dcltagerantal angår, og det

Danskala har

kan forekommc som et paradoks, når man scr antalIct af meqet flotte skalamodeller rundt om i klubberne. så hvad er der galt?
Direkte adspurgt, synes de skalaejende hobbypiloter at få både cksem og mærkelige fornemmelser i
mellemgulvet ved ordene >dokumentation< og >sta-

tisk bedømmelse". fordi de ikke har lavet f.eks.
deres Spitfire som et bestemt fly, men som de synes,
en flot Spitfire skal se ud.
Hvis det er rigtigt, er vejen frem måske at skzeve til
de svenske Joscfin-cup, der havde dundersucces for
år tilbage som cn klasse, dcr lagde op 1il senere
dcltagelse i cgcntlige skalakonkurrenccr.

Omsat til dansk kunne kravcnc i danskala så nedsættes til. at fl]cjcren medbragte en treplanstegning,

KarstenK.Jeppesen
John Rasmussen
Torben Rasmussen
Niels Ejncr Rasmusscn
Peter Mikkelsen

2981

og at dommerncs bedømmelse alene gik på, om

2909

JesperJensen
Peer Hinriksen
Peter J. Christcn-sen
Jan Hanscn
Preben Jensen

2E2l

modellen nu også kunne siges at være en model af
forbilledet. Den egentlige konkurrence skulle afgørcs på fllvningen alene, og ville man honorere godt
håndværk, kunne der uddeles et par præmier for
flotteste model. bedste understel etc.
Har du andre idecr eller ideer om en helt anden
slags stævner og konkurrencer, vil vi gerne høre om
dcm iModelflyvc Nyt.

lE90
2E31

2E60
2763
2605

2599
2527

lpi
43

Orienterin g fra hobbyudvalget
tid for de mere indcndørs sysler, og
der er nok nogle klubber, som gerne vil vise en
Så er det igen

videofilm for medlemmerne på klubaftenerne.
Vi bringer derfor en fortegnelse over de videofilm, som klubberne kan leje i vinterens løb.
Filmene er af varierende kvalitet, det er jo ikke
professionelle, som glæder os med disse film. Men
hvis man ikke forventer, at det er DR, man lukker op
for, så er filmene nu ikke så ringe.
Kubberne kan låne disse film mod et meget beskedent honorar, som kun dzekker porto, kuverter
o.lign. Dog vil vi bede om, at man bcstiller i god tid.

Nr. 9
Nr.

10

Nr.

11

Nr.

14

Haderslev RC Show 1985
135 min.

Modells grand RC illusions, skala linest.
fritfly.
45 min.. engelsk

Nr.

17

Nr.

18

Nr.

23

Nr.

24

Nr.

27

Nr.28
Nr.29
Nr.

30

Nr.32

Mamphis Belle, Fight for the Sky
58 min., engelsk
Spitfire MK IX
59 min., engelsk
Harzewinkel 1984
Barkaby 1984
110 min., tysk/sv.
BL.RC Fly
180 min., tysk
Skala VM i Norge 1986
130 min.
DM iskala Borup 1986
45 min.

Hclikopter DM

35

Nr.

36

Semiskalamodel til lettere kunstflyvning.
Spændvidde 1600 mm. Motor 6,5-10 cmr. Til4 kanaler.

4.

DART2

5. KLUBBENS

Nr.42

2-METER

6. KATANA
7.

2

tegninger

MINIKOBRA.........
Lawinget motormodel med kraengror.
Spændvidde 730 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til

8.

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

Semiskalamodel, spændvidde

12()0

10. SPITFIREMKIX 2tegninscr
11.

Opvisning fra VM
60 min.
RC Svævemodeller DM,
Højstart BMC 1986
30 min.
Convair Metro politan, bygning, spændvidde 4 m.
40 min., dansk
Robbe Charter for nybegyndere
60 min., dansk
Flyvning med RC modeller, for begyndere
60 min., engelsk
f1y, bl.a. P51-Chip-

munk
30 min., engelsk
Veteranfly 1914{8 - War Birds WW 2
Tysk
Svensk Flyopvisning, Saabs 50 års jubilæum.

mmn, motor

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

\/IDU\GES\1TFALCO}i....................

KZYil
Semiskalamodel, l:6 (2 tegninger)
13. ELL8RTEN....................
14. STAR
12.

35,-

kr.

45,-

kr.

150.-

kr.

70,-

kr.

100.-

kr.

Alle tegninger

er

incl. eksp.gebyr

og

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

3,00
5,00

kr.

stk. unionsmærker,

små

....å

kr. 3,00

ialt kr.

stk. unionsmærker,

store

....å

kr. 5,00

ialt kr,

....å

kr. 3,50

ialt kr.

stk. methanolmærke

Samlet pris kr.

Udover disse film forventer vi at få nogle stykker

kr.
kr.

kr. 25,00

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

The wind in the Wier.
She flies il vole
40 min., engelsk

Engelsk-ca. ltime
Historien om DAKOTA 1935/85 (Ny)
Engelsk-ca.1time
Historien om Lancaster (Ny)
Engelsk- ca. l time
ByronExpo1988(Ny)

90,-

porto.

RC Unionens bomærke, lille selvklæbende
RC Unionens bomærke, stort selvklæbende
RC Unionens bomærke, broderet på stof
Lovbefalet methanolmærkat, selvklæbende pr. stk.

HavillandMosquitoshistorie

46

kr.

Semiskalamodcl, spændvidde 1500 mm. motor 3,5 ccm firtaks

VeteranflystaevneFrankrig
50 min., tysk

1988

65.-

kr. . 55,-

S.E.5a

Harriershistorie

Nr.

44

kr.

Højvinget begynder-motor-model. Spændvidde 1800 mm. 3 kanaler.

15.

min., engelsk
Søflytræf KFK.-Falken 1987

mere i denne sæson.

35,-

3.5 ccm, 4 kanalcr'.

Byron originals show. Us nary blue angels

45

Nr.49

kr.

Lanin,set stuntmodcl. spiendi'idde l2l0 mm, motor 3.5-.1.5 mm,4 kanaler

86

Nr.

48

90,-

Skalamodclstorrclse l:6.9. spcndviddc l610 mm. motor l0 ccm totaks..l kanaler.

Indv. Randers Flyp
40 min., dansk
Glimt af dansk fly historie 1906-1938
60 min., dansk
Historiens vingeslag (Ny)

Nr.

kr.

2 kanaler.

SAABJ-2l

9. 't-17 ..........

Helikopter filsk. DM skala

Nr.47

75.-

Lawinget motormodel med krzengror og skubbcndc motor.
Spzendvidde 740 mm. Motor 0,8-l cm'. Til 2 kanaler.

44

Nr.

kr.

Højvinget siderorsmodel specielt for bcgyndere.
Spændvidde 1410 mm. Motor 3-5 cm3. Til 3 kanaler.

40 min., engelsk

Nr.43

85.-

Svævetly i en standard ud over det sædvanlige for klassen.
Spændvidde 2000 mm. Til 2 kanalcr.

50 min., engelsk

Nr.41

kr.

Parasolvinget motormodel med sidcror. Kan bruges som begyndcrfly.
Speendvidde I300 mm. Motor 2,5-4 cmi. Til 3 kanaler.

145

Nr.40

45,-

3. SPITFIRE(nyudgave-omtaltiMFNnr.2187.......................................... kr. 65,-

o.a-

38

kr.

Semiskalamodel til kundstflyvning
Spændvidde 1600 mm. Motor 10 cmi. Til 5 kanaler.

45 min., svensk

Nr.

30.-

Spaendvidde 900 mm. Motor 0,U-1 cmr. Til 2 kanaler.

2. SPITFIRE (Tore Paulsens originale tegning) .................

Airbus

Nr.37

kr.

Hpjvinget motormodel mcd siderorsstyring.

Kombivideo

Nr.33 Videoglimt - ikke RC
Nr.

Modeltegninger fra RC-unionen
1. GROKKER

Pengene skal vedlægges i check udstedt

til RC-unionen.

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Klip kuponen ud - eller skiv din bestilling på et kort - og send ind til:
RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Telefon 06 22 63 19

3,50

Jørgcn Aagaard

Tjørnevej

Tlf.03

13,

4140

Borup

62 64 18

Jprgen Kjærgaard
Steenbachsvcj 3 b
5000 Odensc C
Tlf. 09 r4 45 99

Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev

Tlf.04

Tlf.

22 50 89

Jesper B. Rasmusscn
Engtoften 33, 9280 Storvorde

Tlf.

Pia Ra-<musscn

Bestl relsesformand:

Enstoiten -:3. 9ls(l Ston orde
Tlf. I t5 -:1 91 9..

\{oiler

Offenbachsvcj 2.1. 2. n.
2450 Kobenhavn SV
Ttf. 0146 28 64

Giro: 5 l0

S7 ti9

Linestyringsredaktør:
Luis Petersen

Bestyrelse iøvrigt:
Jan Lauritzen

Østergårds All6 28
2500 Valby

Borups ,4116 22. st.
2200 Kobenhavn N
Tlf.31 35 37 5l

Trf.01 30 05 5l
Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steftenscn
Elmo'ej 2-5..1140 Borup

Jørn Ottosen
Fløjtevej -5, 3650 Ølstykke
Ttf.0217 6662

Tlf.

Hvis der er nogen af medlemmcrne, der har noget,
de vil have bchandlet i Cl-Unioncns bestyrelse, så
husk at henvende jer til områderepræsentanten inden den 21.10.89, hvor der er bcstvrelsesmode hos
Jørgen Kjærgård!

03 62 68 37

Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Østrig - et
flot fremmøde. Største klasse var combat med 14
deltagcrc, men især bcgynderklasserne var godt med
med mange nye ansigter, glædcligt.
Lltrdag aften var der middag. og det gik på vanlig
vis: co' mad og bred snak til langt ud på nattcn og
nogle meget sovnigt udsccnde deltagere næstc morgen.
F2A Speed

Limfiordsstævnet 1989

Fire deltagere, alle fra hjemmcfronten. Med en førsteplads på 237 km/t og en 2. plads på 187 km/t skal vi
vist hurtigt bevæge os viderc til næste klassc. Klassen trængcr lil nyt blod = nvc motorer. forlvdcr dct.

13.-14. maj

Referat ved Jesper Buth Rasmussen

Efter devisen >bedre scnt end scncre" folger her
nogle ord om Limfjordsstaevnet l9[i9. c]lcr retterc
>stævnct, der blcv bortc med blæstcn".
Det tegncde ellcrs til at blive et supcr-dupcr stær.
ne med mange deltagere og en god Vcjrudsigt. men

det med vejret lod vente på sig, indtil ugen cfter
(æv). Nåh. diirligt vcjr har nu aldrig stoppet rigtige
modelflyverc. så dcr blev gået til den mcd krum hals,
selv om blæsten påvirkede resultaterne en hel del.
Der var tilmeldt over 60 deltagere fra 5 lande:

navn øverst på den nye pokal.
Flyvningen var udmærket, men der var dog nogle,
der nu skal have kigget lidt på deres motor og/eller

model.
F2B-B Begrnder-stunt
Dette var den naeststørste klasse med helc 10 deltagere. Blæsten gjorde, at der blev mange nuller i
resultatrækken, men allc fik point, og der blev vist
megen (efter omstændighederne), fin flyvning.
Vinder blev - ikke uvcntct - Henrik Ludwigsen
fra Kjoven. Han har annonccret, at han fremover
fl1ver som ekspert - en fornuftig beslutning, for der
var klasseforskel.

08 31 91 98

Linesq rings-Unionens sekretariat:

Spørgsmål til behandling
i bestyrelsen

Intet ny: Ove Andersson foran 2 x Leif. Denne gang
vandt Ove pokalen til ejendom og fik samtidig sit

F2C Teamrace

fås fra unioncns sekretariat.

Stig

06 10 34 53

Benny Furbo
Sofiendalsvej 23. 7400 Hcrning

Tlf.07

F2B Stunt

52 51 01

Henning Forbech
Elmegade 10,82(X) Århus N

Linestyrings-Unionen (CL-unionen er dcn
danske landsorganisation for modelflyvning
med linestyrcde modellcr. Unioncn er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og Fdd6ration Aeronautique Intcrnationale. Årskontingcntct cr 170.- kr. for direkte medlemmcr. Mcdlcmrrkah klrn os.i opnis gcnncm
indmcldelsc i cn af de klubbcr. dcr cr tilsluttet unioncn. Nærmere oplrsninlcr hcrom

ret nuller efter diverse avancerede kunstflyvningslignende manøvrer.

F2.{-lA \Iinispeed
FIcr r ar modt ikke flcrrc cnd S (otre) delta_qcre frcm.
Dct er virkclis flot o_q c! bcvis på. at klassen har bidt
sig fast. Resultatcr var dct så som så med.
Nicls var under daglig vande; bemærkes skal dog,
at Carsten Th. fik sig en sikker 2. plads, og at han i
sidstc flyvning havdc en flot motorlyd, som kunne
have truet Niels, men så gik han på muldvarpejagt ...
men Niels: >Vogt din halc"! De øvrige fik alle note-

I

teamracc var mødt to svenske og to danske hold.
Der blev ikkc vist blændende flyvning, finalegrænsen var så hoj som ,1.0,1. Det er vist 10 år sidcn, at det
r ar

normalt.

\ii

sav allc lejret skvlden, og dct var da også
vejret. dcr jordede det til lejlighcden sammensatte
hold Jesper / Ib. Motoren hostede lidt under acceleration, slappe liner og smok, i græsset for fuld tryk.
Det dødc modellen af.

Finalcn blev fløjet efter devisen sikkerhcd frem
for alt; tidernc var ikke det vigtigste.
Per Ehrwall og Leif Karlsson vandt foran Jan
Gustavson / Cøran Rylin.

Good-year
Her var mødt 7 hold - deraf to fra Sverige.
Begynder-præget var tydeligt; de tre, der fik tider,
gik i finalen. Rcsten udgik hist og pist; dog var det
småting, der gjorde udslaget, så der kan når som
helst blivc hård kamp om alle placeringernc.
Combat
Combat var den størstc klasse med

14

dcltagere fra

5

lande. Familien Wakkermann gjorde kort proces
1. og 2. pladsen efter flere omflyvninger.
Det danske landshold markerede sig Iige uden for
medaljerækkerne - gad vide, om det blev for sent
'
lørdag aften?

ved at sættc sig på

6/8 89

Kjoren - Esrum Open
Behorigt tilmeldt iflg. konkurrenceindbydelsen i Linest_vringsnyt modte

morgen kI.

jeg op på Fælleden

søndag

10.00.

Der kom to mand mere. Så var vi 6n deltager til
dieselcombat, 6n til begynder stunt og en til ekspert
stunt, men ikkc skyggen af en official.
Efter en times tid tog vi hjem til mig og fik en kop
kaffe og en modclflyvesnak.
Sådan må man altså ikke arrangere konkurrencer!
Henning Lauitzen
5-6/8 89

6n

m

Iu

PAr(kER i,lot(

TtNtGT SAhtlEN ?ER

!

H*

Almere - F2D
Klokken var blevet henved 23 torsdag aften, inden vi
harde fået pakket Alfaen og var klar til at tage af
sted fra Århus.
Vi var 5 personer: Henning Forbech, Bjarne
Schou, Helle O. Mortensen, Jan Lauridsen og mig,
så det var ikke så mærkeligt, at dct tog lang tid at få
pakket bilen.
Straks til konkurrencen:
l)er var mødt i alt 19 FAI combat piloter fra
Tyskland, Schweiz, Holland, England, Belgien og
Danmark.
45

to tabtc kampe var mod hollænderen Tom Maurik

Jeg gik ud allerede eftcr 2. runde efter at have tabt
et par gode kampe til Loet Wakkerman og Roland
Forstner.

og tyskeren Roland Forstner. Han gik altså ud efter
5. rundc - ret godt kæmpet.

Bjarne kørte (fløj) den ene sejr hjem eftcr den
anden og cndte da også med at vinde det hele. Hvor
utroligt det end lyder, så gjorde han det altså med in
og samme model - 6 kampe
2 omkampe med 6n
modcl! Man skulle neermest tro, at hans lykkemønt
liggcr som tipvægt iden model!

For Henning gik det lidt bedre. Med sejre ovcr
Nick Stowe og Mervin Jones og med tabte kampe til
helgieren Davis Liber og en mere, hvis navn jeg ikke
husker, gik han ud efter 4. runde.
Jan vandt sine første 3 kampe. som var med John
Schoen, Nick Stowe og Monique Wakkerman. Hans

*

Hans modstandere var

Dansk mesterskab
i Linestyret modelflyvning
19.-20. august 1989

Referat ved Jesper Buth Rasmussen

i pvrigt Leo

Voes, Moni-

vi ikke har set det i mange år, solskin og svag vind.
Stævnet blev afuiklet i god ro og orden. lige efter
planerne.
Det skyldes en virkelig flot indsats af dommere og
tidtagere, tak for det.
De havde tilsyneladende alle husket ct kronometer, der gik korrekt, så tidsplanerne blev holdt hele
vejen (en id6 til efterfølgelse?).
Lørdag aften var der hygge og spisning i klubhusct, menuen stod på >en lykkelig familie". altså ikke
noget med tæerne i maden, men en fin fire retters
middag af kinesisk oprindelse. Man havde været
tilbagcholdende, hvis man var mindre end stopmæt.
Aftenen blev hurtigt til sen nat, der skullc jo snakkes
modelflyvning.
Søndag gik det stille og roligt frem mod finalerne
og præmieoverrækkelsen, dcr blev afholdt tidligt, så
alle kunne nå færgerne.

Tom Maurik, NL
Roland Forstner. D

JanLauridsen,DK

15. Henning Forbech, DK
17. Allan Korup, DK

deltagcre, god fllvning og fortrinlig forplejning i

efterfølgende, der også kaempede intcnst om placeringerne.
Begndernc lagde flot ud, i første runde var der
kun EN som fløj programmet igennem. Det kunne
virke, som om dcltagerne prøvede at opnå præcist 21
point. I anden og tredie runde kom der dog mere
styr på modellerne og pointene. Flemming P. fik i
tredie runde skabt så meget luft, at han kunne blivc
en fortjent dansk mester. Tæt fulgt af Allan, der,
selvom han flyver med en 2h ccm mcldel var en
alvorlig trussel.

Speed

Til dagen havde Hans G. støvet sin speedmodcl af,
det gav ham en ærefuld tredieplads med222kmlt.
gamle< sig så truede at de fik
Desuden følte
"de
loppet sig op på godt 250 km/t, et væsentligt bedre

resultat end ved Limfjordsstævnet.
I minispeed kunne ingen true Niels, men Jesper
og Kallc har fået så meget stvr på modellerne, at
stabiliteten og tidernc er ved at komme.
Jesper flyler med en standard Parv-1t)O i næsen af
en Slg,ray, et byggesæt til en kunstflyvningstrzener.
Kalle kunne konstatere at sådan en Cox Tee-Dee er
tørstig efter nitrometan. Der var ingen, der stillede
op med det nyeste, en Paw med kuglelejer, men den
lurer i kulissen.

Kunstflyvning
Sensation, sensation, stunttronen har skiftet ejer,

tre deltagere fløj godt, og der var lutt ned til

l. Leif Eskildsen, l-ooping

0

255,86

0

2. Niels Lyhnc Hansen, 635

t78.22

0

249,83

0

207,49

3. Hans Geschwcndtner. Comet

Teamrace
Den største overraskelse var ikke så meget, at Hans
og John var på banen igen efter 2 års totalt fravær,
det var heller ikke så meget at de vandt, men mere
det at de vandt så klart, som de gjorde ... stof til
eftertanke hos den øvrige elite. Det kan konstateres,
at dansk teamrace har stået i stampe i mange år, og
at i takt med at udstyret bliver slidt og at rutinen
visner, så bliver resultaterne også ringere. Det kan
der gøres noget ved!!! Nå på trods af dette surc
opstød blev det en fornøjelig og spændende finale,
hvor sølv og bronze skiftede plads i sidste pitstop,
hvor Jesper for en sjzelden gangs skyld tabte model-

tt)

255,86 km^

(n

249,83 km/t

Good-year

222,50krnlr

Til gengæld er der mere liv i good-year, hvor der er

F2A-lA Minispeed
635

Aviator
3. Jesper B. Rasmussen, Aviator

t36.42

2. Carl-Johan Fanøe,

F2B Stunt
1. Aage Wiberg, Herning
2. Leif Eskildsen, Looping
3. Leif O. Mortensen. Aviator
4. Henrik Ludwigsen, Kjovcn

Uffe Olesen, Herning
Aviator

6. Jan Ovesen.

F2B-B Stunt begmder
l. Flemming Petersen, Kjoven
2. Allan Korup, Aviator
3. Carl-Johan Fanøe, Aviator
4. Carsten Berger, Aviator
5. Flemming Jensen, Kjoven
6. Kenneth Ottosen, Aviator

0
108.63

l.
829
858

842
645
617
b44

0

11

09.29
t 03.27

11

I

2.
869
845
776
680
686
00

9,56
3,53

104,02
3.

136,42kmlt
113,53 km/t
10u,63 km/t

point

89E

1767

867

t725

81s

1.657

74t

7427

666

t363
644

10

336

405

248

334

367

30

207

141

tt3

154

189

?1

157

t07

372
264

37

58

1

21

John Mau / Hans Geswendtner.635 / Comet
2. Jørgen Kjærgaard / Ib Rasmussen, Svendborg / ALK
3. Jesper B. Rasmussen / Carsten Thorhauge, Aviator
4. Niels Lyhne Hansen / Kurt Pedersen, 635 i Haderslcv
1.

741
695
454

1.

2.

Finale

J.J+.i

4.4,+,0

3.51.8
4.00,8

3.56,5
3.49,8
4.06,0

7.28,6
7.40,6
7.47,5

F2C Teamrace

4.2r,0

mange hold og flere på vej i kulisserne. Klassen bød
på et gensyn med Leif / Ole, der var med i medaljekampene for l0 år siden, de markeredc sig da også

med det sammc som den eneste seriøse trussel mod
super-supertigre vzeldet fra det midtjyske. Hans og
John havde også gravet en good-year vinder op, godt
nok var dct i 1972. men alligcvel, med John ved roret
fik de kørt si,q ind på en 3. plads.
Combat
Der blev fløjet alle mod alle, og selv om resultatet
ikke overrasker, så skal de etablerede vogte sig for
Allan, der helt klart er en coming man i denne hårde
klasse, stilen er der allerede.

F2D Combat
1. Bjarne Schou, ALK
2. Stig Mpller, Kjoven
3. Henning Forbech, ALK
4. Allan Korup, Aviator

Bedste klub
1.

Aviator

2. 635, Trekanten
3. Kjoven

Good-Year
1. Niels Lyhne Hansen / Kurt Pedersen, 635 / Haderslev
2. Ole Bisgaard / [æif O. Mortensen, Aviator
3. Hans Geschwendter / John Mau, Comet / 635
4. Carsten Thorhauge / Jan Ovesen, Aviator
5. Carsten Berger / Jesper Buth Rasmussen, Aviator
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de

len.

F2A Speed

5.

BjarneSchou,DK

2.
3.
5.

Aage Wiberg var i stand til at fortrænge Leif Eskildsen til en andenplads, ellcr var det mon modellen,
dcr var vant til l. pladsen / Leif O. kunne konstatere,
at stunt lige efter good-year ikke liiige var sagen. De

RESUITATER:

l. Niels Lyhne Hansen,

l.

Som ekstrapræmic var der solarfilm i forskellige
udgaver 1il 1.- og 2. pladserne og karamelstængcr til
3.-pladsen, det vides ikke om der lå noget symbolsk i
det ...
Sammenfattende kan det siges: dejligt vejr, dejlige
Aviators klubhus.
Et stævne der gør det umuligt at holde sig hjemme
neeste gang ... Hallooo, hørte du derude.

vi igen, for at afgøre hvem der skal smykke sig med titlerne Dansk Mester 1989.
Vejret var helt uigenkendeligt, så flot og fint som
Så mødtes

que Waklcrman, Fred Mcycr, Roland Forstner og
Tom Maurik.
AIIan Korup
De vigtigste rcsultater:

4.

5

)qs

\ )lq
49 omg.

5.37,8
28 omg.

4.54,r
5.35,0
5.26,9
6.20,4
71 omg.

ALK

10.28,3

5. Comet

14.48,6

6. [-ooping Star

181 omg.

7. Haderslev
7.

Herning

9. Svendborg

point
point
11 point
9 point
8 point
7 point
6 point
6 point
3 point

36
18
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Fritflyvnings-Unionen er den danske landsorganisation for modelflyvning med fritflyvendc modcller. Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og F6d6ration Acro-

-_sq&

nautique Internationale. Årskontingcntet
fol juniormedlemmer er 185 kr., for scniormedlemmer 370 kr. Indmcldelse skcr ved at
indbetale kontingentet til unionens sekrctariat.
Bestyrelsesformand:
Lcif Nielsen
Landlyst 12, Lilballe, 6t)00 Kolding

Tlf.

05 56 16 76

Sekretariat:
Ole Vestcrgaard
Steen Billes Torv 4. 2.th., 8200 Århus N.

Tlf. 06 10 19 86. Giro 713

95

3-5

St'lrestcr Kujawu, Polen, riser sin .fitte propel ntetl
bel stigrtitg, tegt 0,21 gr0nl.

roia-

Polakkett P. Frakiewit: starter sin mikrofilm model

i

-Brzo. CSSR.

Distriktsfeder ØST: (Qst for Storebæh)
Henning Nyhcgn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød

Tlf.

02 26 35

2-s

Distriktsleder \lE
Per Grunnet

ST

Blomsterviengct

Ttf.097129

: ( I/e s t l or

S t ore

hte

l.Internationale FlD
konkurrence

It 1

Lenin Sportspaladset med

21, {i610 Assens

16.

68

Ttf.

162, 1..tv., 7000

Fredericia.

05 9116 04

Gårdhøjen

1,

4690 Haslev

,1100 Ringsted.

TIf.

Perm

Pol
Fin
Perm
Pol
Moscow
Moscow

7. Ciapala, Edward
8. Ivlcv. M. N.
9. Elbakidze. Ju. V.

03 62 57 03

10. Orlov, V. V.

Redaktør og Materialesalg:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Handewitt
Vesttyskland. Tlf. 009 49 4608 6899
(Fra DK)

VM forjuniorer
Dette arrangement hvert andet år på lige arstal ser
ud til at blive en fast tilbagevendcnde begirenhed,
da Jugoslavien har tilbudt at kørc stæ\'nct i 1990 og
Spanien i 1992.
Vi må altsir se at få nogct mere scriost arbcjde i
gang med unge menneskcr, og vi må se at skaffe
midler til at få dcm ril ar delrage. Måske var det en
id6 at afskaffe tilskud til EM holdcne og i stcdet give
disse til junior Vtr{ holdet. Et cmne til landsmødet?
Bortsct fra den gkonomiskc side af sagen mener
jeg, at dc ungc mennesker bor ta-ges under kyn<iig
vejledning af erfarnc ,_camlc<. P.t. er Frank Petersen og jeg i gang med at lave ,blggesæt

2. Orsovai, Dezso
3. Romashov, A. V.
4. Kujawa, Sylvester
6. Zgorzeiski, I. B.

Karsten Kongstad
Degnebakken 22. Vigerstcd

til loftet

Igra Cup

2

Hun
Hun

.5. Nore. Pentti

03 31 32 54

meter

Land

1. Rec.Andras

Jens B. Kristensen

Tlf.

2.1

1989

Navn

BesIrelse i6vrigt:
Erling Lund Jørgcnsen
Havepladsvej

april

3

4

2l:40

l0:09
6:21.
3:27

1:27

20:25

25:10

11:00

26:0i)

4:48
i 7:00

13:29

17:33

26:30
1:21

l:05
5:13

3:12
9:35

/.a)

2I:I9

5:35

l9:50

Z1:33

11:19

27:03

Penza

I 1:18

6:14

56Sum
35:40 5:03
32:45 22:21
9:33 l9:18
26:06 24:37
5:25 20:25
20:45 22:48
18:0E 24:10
18:18 2l:I5
20:50 12:58
20:46 27:30

57:20

55:09
51:10
50:43
46:55
44:Oj
44:00
42:48

42:45
42:16

FlD

BRNO, Tjekkoslovakiet, i Boblehallen, diameter 120
meter,36 meter h6j

15.-16.juli

1989

\arl
i. \'clur<ck Oron
L Ree Andras
-1. Dihm Jan
4. Kujaua Svlwester
5. Bakos Ferenc
6. JiraskyJaroslav
7. Orsovai Dezso
8. Frackiewicz Pawel
9. Rybecky Karol
10. Zagarlztok

1l

Land
Yu,q

Hun
Pol
Pol

Hun
Tch

Hun
Pol
Tch
Yug

3.1

19:-55

21:21

1E:00

24:08

27:30

0:,11

9 30:25
3:57 27:33
l:29 31:01
22:20 0:28
19:1

19:24

1:20

1.1:53

56
33:1E

l2:00

21:31

26:09

33:58
31:.02

30:39

1:09

2l:00

30:00

28:23
17:10

29:29
27:45

22:22

15:27

27:33
29:46
29:49
24:13

33:45

39:29 10:50
32:05 33:49
18:03 24:07
32:40 19:4I
32:20 24:46
28:57 30:23
15:31 29:53
26:54 75:40
29:17 29:31

Sum
67:03

66:59
65:54
64:23
h-,:42
63:21.

60:09
59:53
59:18
58:48

Igra Cup FID-EXP
!ekkisk eksperimentklasse
Mikrofilm FID med max
rs.-16.juli 1989

0,75 g motor

til hans nyc

A-2'ere og Ren6 Kvist Sorenscn er rcd at byggc
Wakefields under Kristian Andersens og min r ejlcdning og mere håndfaste hjælp, bl.a. krydsfinerprofiler...
Dct er ikke for tidligt at forberedc sig...
J. K.

Navn
L Kujawa Sylwester
2. Jirasky Jaroslav
3. Kalina Jiri
.1. Velunsck Oton
-5. Schramm Lutz

Land
Pol
Tch
Tch
Yug

GDR

\2

28:02
19:55
25:45

34
24:35
15:40

24:27 3:01
2l:57 1-5:50

7:57

14:39
l5:02
3:01

Sum
50:24
23:79
20:30

^1.<

i

46:15
39:29
37:41
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets leesere til
ikke-forrctningsmæssige køb- og salg-annonccr
af modelfly og tilbehgr til modelfly. Annoncer

for andet bliver brutalt smidt

i

papirkun'en.

Samme omfangsrige depot bliver også endestotion

for ulæselige annoncer, annoncer uden a.fsender og
lignende.
Redaktpren .får afl6b .[or sine ftustrationer ved at
slette alle formerfor rosende omtale af de udbudte
effekter, ligesom lmn forkorter med hård hånd, hvi^s
lejlighed byder sig.
Til gcngeld er annonceme gratis.

Annoncer

til

Opslagstavlen skal indsentles an

måned for blatlets udgirelse ril:

Annoncer til Opslagstavlen, rettelser til

allerede indsendte annoncer og lignende modtages
kun pr. brev. Så selvom du omhyggieligt indtaler din
annonce på Modelflyve Nyts telefonsvarer, vil den
under ingen omstrendigheder komme med i bladet.
Du skal skive den ned (skiv tydeligt! ) og indsende
den inden dead-line.

Sælges: Ny Webra Bully 35 cmi, benzin m/tændingsanlæg, incl. orig. dæmper, kr. 1.600,-

Erik Briren, tlf. 8 6 ZZ 32 65

til Marutaka DC-3|C-47,
Evt. med 2 stk. passende mo-

Sælges: Byggesæt
spændviddc
torer.

211 cm.

Anders Rasmussen,llf .74 65 3223
Sælges: Byggesæt Graupner Tend 35 kompelt og

urørt, kr. 500,Jan Henriksen, tlf

66 18 20 24

(cftcr

16.00)

Sælges: Spinks Akromaster til 10 ccm * 1 stk.
Calypso med 10 ccm Webra LS og optrækkcligt
understel.
Ole Kristenscn, tlf . 7 4 52 62 85

Sælges: Færdigbygget og flyveklar Trend 35
(Graupner) malet og dekoreret. Szelges med eller
uden fabriksny OS 35 FP. Samlet pris: kr. 1.200,Karsten, tlf. 74 83 24 35 (eftcr 18.00)
Sælges: 1 stk. OS 40 SF ABC med dæmper, fabriksny, kr. 975,- Erling, tlf. 66 14 16 75 (9.00-17.00)
Weekend tlf. 6618 91 04
Sælges: 1 stk. Coyote (lidt ramponeret). I stk.
PAW Diesel 35 RC. 1 stk. OS.MAX 30. 1 stk.

Webra 3,5 ccm. 1 stk. G-Mark 0,99 ccm (aldrig
brugt). 1stk. McCoy 0,49 ccm. 1 stk. Futaba FM-35
m. modtager * akku. 1 stk. Robbe Promars topmodul * modtager * akku. 9 stk. senoer, passer
til bcgge anlæg. 2 stk. laderc, Robbe 4. 1 stk. Fox 6
ccm + div. tilbehør: propeller. træ osv. I alt kr.
5.000,-

Morten Larsen, tlf.

53 51 34 31 (16.00-18.00)

Købes: Karburator til Webra 40, ny ellcr brugt.
Morten, tlf. 53 86 8138 (etier 14.00)

Sælges: Færdigbygget

Hegi Piper Tomahawk,

spændvidde 181,7 cm, til 10 ccm motor, kun flpjet få
gange, kr.1.500,Jan Lebcck, tlf. 75 34 2037

Model". Cessna Cardinal,
færdig kop-vinger, rigt tilbehør med ny 15 ccm
Sælges: Byggcsæt

"Avia

kr. 4.000,-. Byggesæt, storsvæver 3 m,
Avia Model "Sirius", færdig krop-vinger, kr.
Surpass,

1.000,-. Byggesæt fra
Model" Piper J.3 (klip"Sig
pet Wing) kr. 600,-. Scliiter helikopter, ny med

gyro, servoer, akku, ekstra blade. Sender med dual-rate, helimir, gyro kontrol, 6 kanaler, kr. 6000,Bent Dybaa, tlf. 97 51 23 00 (eftcr 16.00)
48

Jeg modtog Modclflyve Nyt 1/ii9 i august. Jcg
synes altid, at det er spændende at se, hvad
bladet indeholder. Dcnne gang nåede jcg dog
ikke så langt, kun til Nyhederne, hvor der på side
6 står >Ansvarsbevidsthcd<.
Er vi ikke alle sammen ansvarsbevidste?? Jo,
det er vi da, for der sidder jo et P&T mærke på
vores anlæg. Så cr dct vcl godkendt, ellcr cr det
ikke?? Vi har vel ikke importører cllcr for den
sags skyld forhandlcre, der sælger anlæg, som
ikke er godkendt, vel'??
Flyver man med et anlæ9, hvor der er et P&T
mærke, men hvor anlægget ikke er godkendt,
hvem betaler så. hvis uheldet er ude?? Vi går jo
ud fra, at et anlseg, der har ct P&T mærke på, er
godkendt. Skal man kontakte P&T. før man købcr ct nyt anlæg, for at checke, om anlægget nu
også er godkendt?

Sælges: Futaba guld-anlæg FP-7-FGK mcd dual
rate og mix funktion. Komplet med 7 kanals modtager, 5 senoer, akkuer samt dansk brugervejledning. kun brugt til svævefly, kr. 3.500.Steen Høj Rasmusscn, tlf. 42 45 17 44 (efter 17.30)
Sælges: 1 stk. MPX sender ROYALTIc komplet ladekabel. 2 stk. softmoduler El Allround II og Ml
Allround III samt dansk håndbog. I alt kr. 2.600,Tlr. 3l 38 5r 37 (17.30-18.00)
Sælges: Lockhcad

helikopter-krop, malct og montil montcring af Hcim

mekanik, vægt 7000 g. Kr. 1.700,Otto Nielsen. tlf. 75 33 84 46

Kastanievej 4, 5884 Gudme
...

Læserbrev

Enya 40X mcd dæmper og resonansdæmper, kr.
350,-. Robbe Rasant Spced med tank og 8,4V
akku, kr. 300,-. Robbc Charter med kraengeror og
flaps, kr. 400,-. Resonanspotte til 3,5 ccm motor,
kr. 100.-. Sulivan Starter, kr. 150,-.
Ivan Lassen. tlf. 53 67 9130

teret med spanter, klar

Modelfllve Nyt

En ting til

Sælges: Ny OS FS 120 med trykpotte, kr. 2.300,-.

I

stk. CITABRIA 1/5 skala, spv. 204 cm,
som ny. 1 stk. Webra 61 med bagudsugning samt
resonansr(rr
Krud Jcnscn, tlf. 98 94 30 52
Sælges:

Købes: Tegning

flyet

Vi kan vel regns mcd, at der ikke er nogen
danske importører, der sender fjernstyringsanleeg på markedet, før dc er godkendt'l? Er det
ikke muligt at få cn sådan liste i Modelflyve Nyt?
Poul Sørensen

til R.C. skala. semiskala af svæve-

"Mousquitou.

Andrc kan

også have intercsse.

Frankcl. tlf. 53 48

61

68

Sælges: Tcgning * canop1,, Mosquito FB. comp-apac. Købes: Graupner F\1 601.1 fiernstvring 3,i
rnHz-OSi0FSR. Paul llarri-son.tlf.53 17 l+91

Købes: Koreklar OS-firtakter .40 eller .48. gerne
oSurpass..
Esbjørn, tlf. 66 15 34 97
Sælges: 1 stk. Britten Norman Islander spv. 212 cm
6 ccm motorer. Malet i Falck farver. Pris

for 2 stk.

udcn motorer og radiogrcj: kr. 1.000,-.1 stk. Robbe
OGAR motorsvæver incl. OS40 FSR, optrækkcIigt understel, kr. 1.800,-.
John Nielsen, tlf.98 48 6297
Sælges: Fokker DRI md Super Tartan 22 ccm, 6
stk. RS 200 ser.roer 5 kanals modtager og 1200 ma
akku. Vægt 6,5 kg. Har fløjet 3 timer, aldrig skadct. Kr.4.000,L. Enggaard, 74 8312 46 cllcr748329 42
Sælges: Webra Speed 60 Champion 10 ccm m. stor
karburator, Perrypumpe i bagstykkct, ekstra ABCsæt, Krummer, reso-rør og 10 propeller, alt cr n1't,
kr. 2.100,-. Pilot QB60 Monster l0 ccm fly, 210 cm
spv. m. lastrum (karamelbombning), ny og flyveklar (-RC). kr. 1.600.-. Samlet kr. 3.,100.-.
Hans. tlf. -1187 li1 21 (elter 16.00)

Sælges: 3 stk. nye svævefl1-kroppc. fabrikslicmstillct i glasfibcr, mcget fin overflade klar til lake-

ring, længde: 1.240 mm, bredde: 70 mm, vægt: 275
Carsten Henriksen. tlf. 86 25 79 63

motor m. potte, kr. 500,-. Falcon 56
(skuldervinget træner til 40-45 motor), kr. 500,-. 4
stk. Futaba FP-S23 scrvoer, kr. 300,-. OS40P motor, kr. 300,-. Curare 40 m. optrækkeligt understel
(DM i F3A i989), k. 700,-. OS45F motor, manifold og resorør (nyrenov.), kr. 500,-. HOTS (træfærdig fun-fly model), kr. 500,-. OS40P motor, kr.
300,-. Gerne byttehandel - Ønskes: mindre kunstSælges: HP61

fllvnings-dobbeltdækker, moderne lawingct

kunstflyver 40-60 med fast understel.
Flcmming Schleimann. tlf. 42 87 04 35

kr. 700,-. 1 stk.
svæver ASW22, spv. 240 cm, tærdigbygget, kr.
400,-. 1 stk. sender Multiplex Europa Sprint incl.
akkuer og krystal ch. 80, kr. 500,Jan Lebeck. tlf. 75 3420 37
Sælges: 1 stk. New Yamamoto.

Annoncer til Opslagstavlen i næste nummer skal
være redaktionen i hænde scncst den

1.

novembcr.

Svar:

Dcsværrc e r dct ikke praktisk muligt at bringe en
liste over P&T-godke ndte anlæg.
Vi ma blot konstatcrc. at der nok er folk herhjemme, som betegner sig som forhandlere. men
hvor man ikke kan være700c/o sikre på status for
det udstyr, de sælger.
Og det cr væsentligt at slå fast, at sker der
uhcld med ikkc-godkendt udstyr, er der ingen
forsikring, der dækker.
Men køber man sit udstyr hos dc anerkendte
forhandlere - og blandt dem er jo f.eks. Modclflyve Nyts annoncører - så kan man regne risikoen for at komme til at stå med ulovligt matcriel
for praktisk taget lig nul.
Redaktionen

Læserbrev
Tak for cn informativ og fin artikel i nr. 2/89 om
KZ-7. I samme blad efterlyses stof om 2-motorede fly, så var det ikke muligt at f6lge op med cn
artikel om Zonens smukke KZ-4 ambulancefly.
Vi i EF-Danmark bør have mulighed for at kende vorcs egnc smukkc danskbyggede flyfraKZ.
Fra samme familie kom dcr også ct enmands
kunstflyvningsfly KZ-8 engang i halvtredserne.
Der blev kun bygget to. Det ene blev brugt af
Sylvest Jensens luftcirkus til en masse opvisninger over hele landet. Dette meget smukke fly har
jeg et stort ønske om at bygge som helskala og
som flyvendc skalamodel. Blot har det indtil nu
værct umuligt at findc tegningerne - kan nogcn eventuelt redaktionen - hjælpc? På forhånd tak.
Orla Høegh, Appenæs Hoved 11, 4700 Næstved.

For at tage det sidste først, så har vi fra Danmark
faktisk dehaget ved det forige skala VM med en
KZ-8, og på redaktionen har vi hørt om flere, der
bygger

Lad

på KZ-A, men ikke ont nogen, der har J\øjet.

os hermed opfordre modelejeme tiL at kontakte

dig, så du også kan komme i gang, eller endnu bedre

lave nogle artikler i Modelflyve Nyt og stille deres
tegninger til rådighed gennem RC mionen.s tegnings-seru^ice. Hvis opftirdringen ikke fprer til noget,
vil du heh sikkert kttnne få hjælp pci vteranflymttseet i Stauning, hvor de er noget nær specialister i KZ

flv.

lpi

Læserbrev
Ang. FUTABA L024 A
fgler, det er på tide at komme med en lille
bemærkning ang. Futaba's nye og meget
Jeg

avancerede anlæg.
Som den første i landet anskaffede jeg den
19. januar i år dette
"superanlæg. til en pris af
9.000,- kr., simpelthen for at få det bedste af
det bedste. - Troede jeg. Godkendelsen fra P
& T til brugen af anlægget forelå endnu ikke,

men var lovet fremskaffet af importfirmaet
Futaba Danmark til medio marts. Den forelå
dog først medio juni, så altså - NUL flyvning
hele forsommeren. Da jeg den 7. maj ganske
rutinemæssigt opladede senderen, virkede
denne ikke efter end opladning, hvilket medførte, at den skulle sendes til reparation. Da

for overholdelse af god tone, men dette afslog
importfirmaet blankt. Begrundelse: Udlevering af en ny sender ville skade firmaets 6konomi (så åbenbart skidt med kunde, ære og
reklame) så vilie jeg ud at flyve mere i denne
sommer, var der kun en mulighed, nemlig en
ny reparation. Farvel anlæg i nye ca. 6 uger.
Jeg sendte det den 30. juni og kan vel med lidt
held i strålespidsen havde det tilbage medio
august. (Efter Tarp). Det er en trist sommer,
men et fint flyvevejr. Hvor må det dog stå
skidt til med Futaba Danmarks økonomi i
almindelighed og æren i særdeleshed.

Eik Lustrup.

6763. Kolding RC-Club.

det er et meget avanceret anlæg, kan det ikke

Eik Lustrup
Læserbrevet har været forelagt såvel importøren som forhandleren, og ud fra de til redaktionen udleverede kopier ses følgende forløb i

repareres herhjemme, men skal sendes til

sagen:

Diisseldorf i Vesttyskland.
Jeg modtog min sender igen den 22. |uni.
Altså en reparationsperiode på mere end 6/z
uge, og så midt i højsæsonen for modelflyvning. Anlægget blev derfor afprøvet for første
gang i en model i fri luft og her steg min

1.

irritation

til det l0-dobbelte,

da en ny fejl

meldte sig, som gjorde anlægget upålideligt til
fortsat anvendelse.
Jeg har overfor forhandler og importfirma
gjort krav på udlevering af 1. stk. ny sender. da
jeg mener, at dette må være et mindstekrav

Svar til

Anlægget modtaget i Herlev den 26.5. og
sendt til Tyskland samme dag. Retur fra

Tyskland 21.6. med fejl rettet og samme
dag videresendt

til kunde.

2. Anlægget modtaget i Herlev den 5.7. og
sendt til Tyskland samme dag. Retur fra
Tyskland den 3.8. med bemærkning
gen fejl" og videresendt

til

"in-

kunde samme

dag.

Det giver med et kig på kalenderen

det garanlerer dig en saglig vejled-

ning i det ofte svaere valg af udstyr. Vore
priser? Det overlade r vi lil dig at vu rdere!

Apropos priser, så koster
mpx Combi/Commander med 2 servo,
lader ledninger, uni9 modtager,
akku til sender og modtager

kun

...... kr.2395,00
Seruo til samtlige anlæg på lager!

stadig

Taxi Cup, spv. 160 mm,

......... kr.1398,00

"nyhed"
træner.........
Race Rat, spv. 100 mm,
el-f|y............
Taxi ll, spv. 150 mm,

...

kr.

545,00

...

kr.

798,00

MPX
Derby, spv.140 mm,
færdig vinge...........,........... kr. 750,00
Bravo 20 Træner,
spv. 1 40 mm ...................... kr. 545,00
Capriolo, spv. 140 mm,
færdig vinge....................... kr. 850,00

S'G
Rørskærertil model brug .......kr. 49,00
Uk. Aera synth olie, pr. I ..........kr. 90,00

Ring for atfå
prospekt tilsendt.

den gamle, eller også skulle han først bekoste
en reparation, og derefter sælge radioen som
>demonstrationsanlæg. til stærkt nedsat pris.
At sælge en renoveret radio som ny ville være
svindel.
Det eneste, vi som forbrugere kan gøre i
den anledning, er inden k6b at gennemlæse

garantibeviserne omhyggeligt og så lade også
garantibevisernes ordlyd være afgørende for
vort valg af anlæg, så garantibeviserne også
bliver et konkurrenceområde.
At Futaba faktisk er serviceminded, bevises
i øvrigt ved, at såvel importør som forhandler
har søgt at hjælpe dig, mens anlægget var i
Tyskland 2. gang; men tilbuddet strandede
først i dit hemmelige telefonnummer og siden, da man erfarede, at du ikke opholdt dig i
Danmark.
Med venlig hilsen
Lars Pilegaard

Stort udvalg i Balsaplader
fra 1 m til20 m, fyrlister,
messingrØ t, alu rØr, pianotråd,
sullivan kabler (rød og blå),
xfiner og meget mere.

mærker:

-

udgifter.
Køber sikres ved at få reparationen udført
gratis, og sælger har kun udgifter til reparation. Skulle sælger udlevere en ny radio, ville
han enten få et stort tab ved at skulle skrotte
såvel køber som sælger mod unødige

en

serv'icetid på henholdsvis 18 og 22 dage incl.
søn- og helligdage samt ferietid. og det må

DJURS HOBBYføret allede velkendte

FUTABA
GRAUPNER/JR
MULTIPLEX
ROBBE
SIMPROP

sammenlignet med de servicetider, vi i redaktionen hører for andre anlæg, siges at ligge i
den fine ende.
Med hensyn ti1 service, må vi også lige
erindre om, at så godt som alt elektronisk
ldst'Jr ikke sælges med ombytningsgaranti,
men med reparationsgaranti, som skal sikre

Piper Cub J3, spv. 180 mm kr. 785,00
Skay bolt, dobbeltdækker,
spv. 1 33 mm ...................... kr. 1 098,00
Ryan STA ska|a.................. kr. 1 398,00

OS og Magnum motorer
- ring og forhør prisen!

Uhu Hart lim, 50 9....................kr. 1 1 ,00
Pattex expres lim, '120 g ..........kr.22,00
Epoxi lim, 5 min., 200 g .......... kr.65,00
Dope, 0,5 1...............................kr. 48,00

Knæk-afkniv

.......kr.5,00

Blade for kniv, 10 stk. ..............kr. 16,00
Cyano, tynd, 20 g .................... kr. 40,00

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen

Rådmandsvei 40
8500 Grenå

Tlf. 86 32 66 03
Telefontid: 14.00-17.30
Lørdag 10-12

49

Kort

og godt

Futaba på dansk
Nu har også Futaba taget skridtet til danske brugsanvisninger, og i skrivende stund trykkes på livet l6s
en omfattende brugsanvisning til Futaba FC-18.
Overs€ettelsen er foretaget af en kompetent dansk
så vi skulle hermed være sikret mod de
sædvanlige bommerter, som korrespondenter uvæ-

modelflyver,
gerligt laver

-.-

.^''^.
^^< -1>-4*t
.,-,.

fi5t

lpi

Haderslev Hobby er flyttet
Haderslev Hobbyv/Sonja og Uwe Benneche meddeler, at de som Sønderjyllands eneste hobbyforretning for modelflyvere (denne påstand vil vi lade stå
uimodsagt, red.) er flyttet fra deres hidtidige små
lokaler i Haderslev til meget større lokaler.
Deres nye domicil er beliggende på en nedlagt
gård, Danagård i Skovby, hvor de har indrettet 200
m2

Det må man sige, der er godt
nok kommet gang i klubbens
c ombat - afde ling, siden M ona
blev medlem.

,v/.,,r1,1\.,'

\tt,..

r\''!4'7f

til butik, modelfllveværksted og okaffestue. til

kunderne.

Tanken er, at man vil afholde hobbyudstillinger
og lignende. I en afbygningerne, vil man indrette et
klublokale, som man vil stille til rådighed for hobbybetonede foreninger.

Motorer til speed-folk
Nu er der godt nyt til alle speed-folk, der har
tænkt sig at flyve stærkt i næste sæson.
Efter at russerne har overtaget den gule
føretrøje fra ungarerne, er det nu også blevet
muligt for andre at få fingre i det hotteste
topgrej. Sagen er den, at russerne nu er begyndt at sælge top tunede speed motorer.
Motoren >CIKLON-88<, som er på 2,48 cm
og har en effekt på ikke mindre end 1,8 HK, er
af samme type som dem, russerne brugte til at
vinde de tre første pladser ved VM-88 i Kiev.
Motorerne laves af et cooperativ i Novosibirsk, og med hver motor følger en individuel
effektkurve.

Prisen fortæller russerne intet om, men
rygtet vil vide, at den afhænger af den enkelte
motors ydelse og ligger omkring 1.000,- $ dvs.
ca. 7.500,- kr. For dem, der stadig er interesserede, er adressen:

Aleksandr Kalmykov
Krasnij Prospekt 72
Co-operativ
"Ciklon"
Novosibirsk, USSR

Ny indehaver

i

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69
2760 Måløv
Alle mål i balsa og krydsfin6r,
byggesæt:fly, både og biler,
samt færdige balsamodeller.
Beklædning, flydele, fittings,
RC-dele.
Rabat til ungdomsskoler og
undervisning.

Åbningstider:
Mandag

torsdag kl. 15 - 17,30
fredag kl. 15 - 18.00
lørdag kl.10 - 13.00
-

TIf. 4265 23 33

kr.3.595,kr. 5.051,Heim/Robbe pro nyhed ..............

kr. 1 .419,kr. 2.091,Phønix .............
kr. 1.460,craupner Siåinilsd ....::::::: :: ::.:. kr. 1.533,Graupner Lockheed .................... kr. 1,848,Robbe Ecureuil til pro mek. ......... kr. 1.950,Sekundlim, tynd- og tyk-flydende
50,Siliconolie ogtitanfedt, sæt .........
71,ROTORBLADE:
Vario S-Schlag, glasfiber ............
700,SitarS-Schlag,glasfiber .............
925,Træb|ade,fra................................
165,Sitarhalerotorblade,langogkort.
190,-

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

GYRO:'

Det erfares fra Br6nderslev, at Modelhobs >UNO<
til fulde indfrier de stillede forventninger i Modelflyve Nlts test i nr. 3/89
lpi

Balsatræ, lister, krydsfiner,
beklædning, maling
samt tegninger
og tilbehør

tilskalafly.

.

0Vedguden

SsYf;O'd

.

Futaba/Robbe Expert .................
kt. 1.7 25,GraupnerNEJ 1001 ..................... kr. 1.850,SERVO:

RS700.............
Graupner4O21

-

>UNO< er enestående

kr.3.750,-

KROPSBYGGESÆT:
Star LighVTrainer ................
JeVLong Ranger, spantløs .

Dive rse

reserveqeb og

4a

'-"-

.. kr. 500,.. kr. 595,-

tun i ngsdele.
ALT PA LAGER!
Leverino fra dao til dag.

'R0

ORDISC'EN

Benthe og K. H. Nielsen
Amlundvej 4 - Lindeballe Skov
7321 Gadbjerg -Telefon 75 88 54 54

Visender overalt med vedlagt girokort.
Telefonordrer bedst mellem 16.00 og
18.00

samt lørdag 10.00 - 13.00.

.

NÆSTVED MODEL HOBBY
v. Jørgen Andersen

Profilbuen 1, 47OO Næstved
Telefon 03 73 66 22 ell. O3 73 44 22*

Virring R/C Modelimport tilbyder

..

.

errenÅns-TTLBUD

"l

Christen Eagle, færdigfly,
spv. 1 25 cm ..............-................. kr. eOgS,Multiplex Bravo,

spv.140cm

..,...... kr.

525"

TELEFON
86 92 73 81
Udenfor åbningstiden er der
telefonsvarer, med mulighed for at give
en besked, så jeg kan ringe tilbage.

Talon 40 Kunstfly, lawinget,
spv.
.......... kt.1225,-

146cm

PiperCherokee,spv. 146cm ..... kr.1198,Multiplex Capriolo, spv. 150 cm .. kr. 850,-

Desuden mange ting til bygning af fly.
Tanke: 180 ml 22,-320 ml26,- 450

ml

30,-

Hjulkasser, 2 størrelser, gløderørsklemmer, den fastsiddende

18,

TILBUD 38,-

lim, balsa, brændstof og fjernstyringsanlæ9.

VIRRING R/C MODELIMPORT
Skoletoften

type

Virring, 8660 Skanderborg

ÅgNnrcsttoen:
Tirsdag - Onsdag - Torsdag Fredag kl. 14 - 17.30
Lørdag kl. 8.30 - 12. Mandag lukket.

Så kom den omtalte test af MULTIPLEX radio anlæg
- hvor vi havde Arild

Larsen til at overvære den.
Der blev sprøjtet 120'varm damp ind i anlæggene, og de virkede bagefter.

MULTIPLEX er de eneste anlæg på markedet, hvor der er blevet lavet en test med
hensyn til FUGT, så al den snak om FUGT
i radio anlæg er hermed manettil jorden
i hvert fald fra MULTIPLEX's side. Spørg
om andre FABRIKATER kan tåle det samme?

-

Vi skal lige tilføje, at der er kommet en
DANSKVEJLEDNING tiI PROFI mc 3O3O

på 80 sider. ROYAL mc på 80 sider.
Vejledningerne kan købes for 80,00 kr. pr.

stk.
Samtidig har vi fået to nye produkter, som
kan købes hos vore forhandlere. Det
drejer sig om UK = OLIE til motorer en olie, der har helt enestående egenskaber med hensyn
til smøring af motorer samt forhindring af errotion, koks og forurening, og som er nem at tørre
af uden brug af rensemidler, - blot et stykke køkkenrulle. Og det andet er POLYSPAN og
POLYTEX til beklædning af fly. Et helt nyt produkt, som er såfremragende til beklædning, at
selv den øvede modelbygger bliver begejstret.
POLYSPAN fåes i 7 faver og 2 mere kommer. POLYTEX fåes i 14 faver.
Der er tale om to gode produkter, der siger spar to tilalt andet.
Skynd dig hen til din forhandler, - for vi og vore producenter kan knap følge med!
MULTIPLEX-fremtidens radio anlæ9, selv når det gælderfugt,
- og glem ikke den hurtige service og DANSK VEJLEDNING.
NB: Alle MULTIPLEX FM anlæg kører med samme krystaller,
- dog skal der til DS-MODTAGER bruges et specielt krystal.
Garanti og service, når den et bedst!

Randers Elehtronih & Hobby
FINN GJETTERMANN . KLOSTERGADE 5 . 8900 RANDERS . TLF. 86 42 58 15

-

anviser nærmeste forhandlet

IMPORT
EXPORT
ENGFOS
DETAIL

MIDTSJÆLLANDS HOBBYHANDEL

Elektronik
Hobby & Leg
7
,,
l-,

BYGGEMATERIATER
BALSAPLADER X.FINER LISTER

VAFIO
DK

leticooterTuning.

VARIO er tuningsdele og reservedele til
helikoptere.
Vario /Heim mek. toptunet,
model
..... kr. dags.p
Vario krops byggesæt, fra .... kr. 1400,-

89

FIERI{STYRINGSANTÆG
O.S. MOTORER

BYGGESÆT

kr.
kr.

BEKIÆDNINGSFITM

895,00
735,00
kr. 1.295,00
kr. 1.295,00
kr. 539,00
kr. 575,00
kr. 625,00
kr. 998,00

BRÆNDSTOF

METHANOL M-OLIE NITROMETHAN

DE GODE TILBUD

kr. 1 .158,00
kr. 1.325,00
kr. 1.698,00

SERVOER

101
kr. 155,Futaba FP S100
kr. 145,FutabaFPS3S kr, 160,-

Robbe RS

FutabaFPS138,.,,.,..,.,,.,,
Futaba FP S128 .,,..,,........

508
Graupner 507

Graupner

kr.
kr.

Postordre:

Elektronik

Hobby & Leg

Graupner 5007

m/kuglelejer

kr.

Prangervej 81, 7000 Fredericia
Telefon 75 93 41 09

220,-

Sålænge lager haves.

RC-UDSTYR:
Futaba FC18 incl.3 servoer kr.3695,Futaba FC28 incl. 2 servoer kr.9195,Futaba 1024H m. 4 servoer .. kr.9600,-

.
.

Servoerfra
Gyrofra
Gyro prof.

.... kr.285,.........

.....

HELI. MOTORER:
(8mm krumtap)
Rossi 60HH 2,20hk .............. kr. 1485,Rossi 6l 3+22,68hk..,........ kr. 1550,Rossi er incl. drossel, adapter
gløderør & extra toppakning

Webram.frontindsug .......... kr. 1499,WebraPerrypumpe ............ kr. 450,-

Taube
..,.......
Pupetter
Baronette
Legionaire
Magnatilla
Atilla..,.........

kr,
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

425,-

Hjultilovennævnte,,.,.....,.

kr.

85,-

5a

kr.
kr.

Rossi gløderørfra .......,........
2'1,Rossi luftfilter m. holder .......
65,Webra m. bagindsug 2,2hk kr. 1585,-

FLAIR BYGGEÆST
Etrich

kr.
kr.

810,-

Castrol Mssr olie pr. I ...........
Rossi Synth. olie pr. I ...........
Motor reseruedele på lager!

790,790,.
790,-

Vicomte 1915 spændvidde 1600 mm
med pilot, tank, motorfundament

740,-

o.s.v.,

590,.

kun

....... 498,00 kr.

Fra

diverse hylden:

Malersprøjteprofi ................
Værlftøj eks 2.5mm

RADIOANUEG

Futaba FC18 ......,.............

kr.2.800,kr.2.400,kr,3,700,-

FutabaAttack 4 FM ...........

kr. 1.700,-

Futaba

F1

6 .,..,..,...............

Starter svævefly med motorkonsol
spændvidde1500 mm, kun ..... 238,50 kr.

Graupmer 6014 med 1 servo

kun.................
... 1968kr.
Servo med kugleleje 5007
3,9 kg trækkraf ca.40 gram, kun 238 kr.
Graupmer4014 medl servo ..... 1685 kr.
Nyhed 414 anlæg forventes
på lager nu pris ca.

98,-

Vario - Sitar - Rossi - Webra - O.S
Kyosho - Futuba - ED Power
VARIO KATALOG
1 & 2,

dansk prislisie ............

kr.

50,-

UJFIEKNIK

BøGEDEVEJ 12. SLIMMINGE . 41OO RINGSTED

53679230

kr.

..................... 1590 kr.

HOBBY
I

gevindbak ...........................

kr. 225i
kr. 295,-

Forhandler af:

TILBUD

I lwtrzEL

55,50,-

Kyosho Concept 30 helicopter, Jås ito
udgaver 30DX/ 30SE, denne heli er incl.
O.S motor og al fittings.
Kyosho Concept 30DX/SE er en
særdeles velf lyvende helicopter.
Ring efter pris/ brochure !!!

Malersprøjte mini .................

Graupner MC 16 m/akkuer

985,-

kr. 1585,-

NYHED!
CASIO armbåndsur med højdemåler,
lufttryks & dybde måler, husker max.
eller min. værdi osv. osv. ..... kr. 825,-

.

SE

kr.

229,OO

985,00
kr. 1.798,00
kr. 489,00
kr. 137,00

kr. 160,kr. 160,kr. 155,kr. 180,-

NU PÅ LAGER:
Jet Ranger - Long Ranger - 222v
Bo 105 - Bk 117 -Airwolff - Phoenix
Spanteløse selvfølgelig!

I

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 86 61 08 32

Drejegårdsvei 52 A, 8600 Silkeborg
Tlf. 06 85 16 66 k\.17-20,

042214 54 kl.9-17

ERIKTOFT MODELHOBBY
Pilot:
SupraFly25
Nieuport29
Tiger Moth 40
QB 40T

Radioanlæg:
..........kr.655,-

...........kr. 1.833,........kr. 1.769,.................. kr. 898,Air Dancer Autogyro ..................... kr. 1 .1 98,Se hele programmet ivort katalog.

Begyndertilbud I:
Svenson No. 1
Motor OS 25 FP
Simprop Star 8 m/3 servo
Kun kr.

lølgende mærker:
Graupner
Multiplex
Simprop

Yi lører

Robbe
Futaba
Sanwa
Ring og forhør om vore lave aktuelle
dagspriser.

Radiotilbud:
Europa Sprint, 4 kanal ,................. kr. 1.078,Simprop Star 12.6 kanal ............... kr. 1.385,-

1,825r'

Servotilbud:
Profaservotil alleanlæg ..............kr. 135,V/min.3stk., pr.stk. .....................kr. 115,-

Begyndertilbud Il:

MS1 -NanoServo .......................kr. 185,SimpropMMServo ......................kr. 185,-

2 m svævemodel

2 kanal radio m/2 servo
Kun

Færdigmodeller:

kr.748r-

Bekl æ d n i ng s m ate ri al e :
So|artexpr.m...............................kr. 45,Ora Cower pr. m ...........................

Tilbehør:
Starteroptill5cm3, kun ..............kr. 28S,-

Panel

Power
..........kr. 215,Power Panel m/lader ....................
250,Strøm på dåse m/ladestik ............
129,Brandstofhåndpumpe .................
1 1 9,-

kr.
kr.
kr.

Nylon0.9x3m ..............................kr. 59,Hængselskæresæt ......................

Balsarite

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

kr.
kr.

Specialtankpåfyld .......................kr.

kr.
kr.

39,46,-

48;

Gummitov 30 m ............................
249,Startaccu 12 V ..............................
2gS,Combi
..........kr. 240,Krydsfiner25x100,tra..................kr. 44,Forlængerledn.,fra ......................kr. 42,Servoledn.,fra ..............,..............kr. 21,Batteritester til indbyg.
.............kr. 175,Balsa i super kvalitet.

lader

So|artrim 33x90 cm ......................
Vi

Kataloger:
Multiplex
Simprop
Robbe ...........
ThunderTiger
Pilot...............
Aviomodelli

X$;:"^"åil[;"

kr. 648,-

Asp46ABC, kun ..........................kr. 748,Asp er en efterligning al OS 40 FSR. D.v.s.

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

- Webra - Super-Tigre -Tartan

ffi
:--1

Lim:
Cyano lim, 20 g ............................
Epoxy lim, 200 g ...........................

ERIK TOFT MODELHOBBY,

kr.
kr.

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

....,.....kr.

40;
60,18,12,-

32,-

50,50,60,30,30,21,-

Vor fine Norwegian Modellers katalog på
275 sidertil kr.50,-.

med 3 skyllekanaler, 2 kuglelejer, 10% kraftigere end tilsvarende OS.
Vi sælger ogsåfølgende motorer:
Ring om vor aktuelle dagspris.

kr.

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

Motorer:

Hvidlim
Uhu Hart,fra

31,-

har maling der matcher til din beklædning.

imodellen

OS

kr.

Po|yspannpr.m...........................kr. 23;

ÅeMirasnpen:
Mandag - fredag kl. 1 5 samt lørdag kl. 10 - 12.

1
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Længde 710 mm,
masterhøjde 850 mm.

N'JNp(IJI

oa{

\

aHPrBrs

HC-rundspant-se j lyacht
med fremragende

.!$.nfi

sejlegenskaber.

Rrc "XL
t9
'.j

kr.690,00

rf **'Q S

L&H!'
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K.AVAN POWER PANEL .,...................... kr. 250,00

Graupner nyheder

W
Bogen henvender sig til:
læreren eller pædagogen, der ønsker at bryde
dagligdagen med et "friskt pust,..
læreren, der skal på lejrskole med 3-6 klasse.

-

sløjdlæreren, der ønsker lidt "sideopgaven,, til

de hurtige sløjdelever.
læreren, der underviser i modelbygning,
familien, der ønsker at afprøve en ny fællesaktivitet, påtværs af alderog køn.
børn og unge som selv får lyst til at bygge og
flyve.
Pris
............. kr.105,00

-

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

GRAUPNER's nye FM anlæg 314 og 414 er nu på

Bogen er fyldt med iværksættermateriale, der let
og overskueligt viser dig, hvordan du bygger mo-

lager.

delflyene, samt hvordan du får dem i luften.
Bogen indeholder 17 modeller.
De 14 tegninger er i A4 format, der blot forstørres til
A3 format (fuld størrelse).
De 3 tegninger er tegnet i størrelsesforholdet 1:4.

SERVO 5007 med kugleleje.
Ring og hør vores priser.

KEY WEST længde 500 mm .................. kr. 325,00
Hydrospeed til KeyWest........................ kr. 395,00

OS RS26SURPASS
4,41 ccm
kr.1195,00

HR46 KRABATerigen pålager, pris .... kr.175,00

OS FT3OO

2x24,38ccm
kr.7350,oo
BACE RAT - Spændvidde 1000 mm. Aerodynamisk optimeret. RC-kunstflyTvningsmodel til enten
elektro- eller lorbrændingsmotor.
No. 4675 hurtigbyggesæt ....................... kr. 595,00

os

FR

5/300

5x9,95 ccm

kr.10.900,00
SIG HISER

-

2-meter Rc-svævemodel. Let at byg-

ge og med gode llyveegenskaber. Velegnet for
begyndere. Spændvidde 198 cm, kan flyves med 2
kanaler.
Ring efter testen eller læs den i Modeltlyvenyt 4/

83

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

RISER D100(, spv.2540

LeiI O, Mortensert

.............kr.350,00

Hobby

mm .................. kr.595,00

Nørremarksvei6l
DK-9270 Klarup
Telefon 98 3194 22

Telefax98317980
Giro 9 00 00 62
Åbningtid: Mandag-fredag
KADET SENEORITA, spv. 1600 mm
..,......... kr.495,00
Motor 4-6,5

ccm

kl. 13.00-18.00

LC'RDAG IFøLGE AFTALE!

ROBBE CONTESSE

- Længde 950 mm kr. 935,00

KSS HOBBY

Alt i modeltilbehør, byggesæt, RC
anlæ9, fly-, bil-, skibsmodeller.

KØBENHA
T,L. SKALATEGNINGER

Forhandling af alle kendte mærker.
Modelbygning, reparation, reservedele.

Mandag kl. 14-19

Udover de sædvanlige mangfoldigheder af

Futaba,

trælister- balsa- fin6r- rør-tråd - silicone

HADERSLEV HOBBY

brændstot

Dannagaard Hobbycenter
Brunbjergvej 2, Skovby
6500 Voiens

Ring til

-

til

mm.

-

værktøj

bygge- og skalategninger

- harvi detfornøjeligt

i

Frederiksborggade 23,1360 Kbh. K.

KSS, Rødovrevej 47,2610 Rødovre
01-41 29 98

FLY_BIL_AAO

Ttt. 01-'t4 30

10

Ma.. ti.,1o., lr. 1317, lø.'10-12, onsdag lukketl

\oEtt@

Holte Modelhobby
Øverødvei 11, 2840 Holte

M

Erik Skou

Telefon:
02 42 01 13

-

flyog skibe m.m.

MODliI, rt IIOllllY

KSS!

Telelon 74 54 54 35

lim

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 & møPrivat:
02 80 69 03

X-Cell, Schltiter &
Heim helikoptere

RANDERS

Reservedele til X-Cell, Schluter
og Heim. Råd og vejledning

Vi kan levere et bredt udvalg af

med bygning og flyvning.

kvalitetsprodukter f ra f .eks.
Multiplex, Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og

elektronik.

Randers Elektrunik & Hobby
Klostergade 5, 8900 Randers
Telelon 06 42 58 15

BATRONIC
Kløvervænget 26
5935 Bagenkop
Telefon 09 56 14 67
efter 18.30: 09 56 19 24

trikker i stå|, messing, rustfri & nylon.

Pænt udvalg i håndværktøj og file til
modelbygning.
Send kr. 10,00 i løse frimærker og få
tilsendt katalog. Du kan også besøge
forretningen

i

åbningstiden, som er:

Onsdag

kl.19.00 - 21.00

SARSG() 4HANDEL n$
Richard Storgaard

Maj A116 138, 2730 Herlev
02 91 90 91
Giro 1 74 96 17

-

RØDOVRE, HOBBY ApS
Roskildevei284,2610 Rødovre, tlf. 317019 04
Vi sender overalt!

3t
ROCKY Spv. 1070 mm................ kr. 1648,00

CHAMPION Spv. 848 mm .....,,...kr. 1648,00

ROBBE
ASW 19 spv.3130 mm, KUN ....... kr. 2298p0
VERSO skrænt, spv. 21 00 ......... kr. 1 500,00

CESSNA172

......kr.975,00

Knaldtilbud på
2 kanalsanlæg m/2servoer

kr.

batteriertilsender

kr.2100,00

Graupner nyheder

oBs
ROBBE servoer kun .................

CHALLENGEB med anlæg og

1

48,00

......kr. 750,00

samme anlæg med miniservoer . kr. 995,00
løse miniservoer ........................ kr. 298,00

Påtilbudt
TAXI CUP
SAMMY
KADETT

1

0

......,....kr. 1385,00

..............kr. 948,00

FP ............................... 1 485,00

CHIP.............
RACE RAT

......kr. 830,00
..........kr. 698,00

VENTUR C ................................. kr. 2798,00

5

'1447

793

J,,RGEN NIELSEN

robbe-Modelsport
informerer:

P,YGVÆNGET 3

6?98

ULFBO Rt:

SAPHIRHANG
Spændvidde:

2400 mm

Kropslængde: 1200 mm
Ny flot skrænt- og

F=-

kunstflyvningsmodel.
Saphir Hang er først og
fremmest konstrueret til den
rutinerede svævepilot.
Modellen har en god glidevinkel og en stor smidighed.

SAPHIRTHERMIK
Spændvidde:

2800 mm

Kropslængde: 1240 mm
robbe saphir thermik
er en meget smuk termikmodel, der kan udnytte selv
de mindste opvinde. Modellen
giver mulighed for, at indstille
planerne med forskellig V-form.

k:-"Læs mere om disse modeller i robbe hovedkatalog 89,
der kan købes hos din forhandler.

Generalagentur, import & engros (intet salg til private):

Maaetoft, Postboks 3008,8900 Randers, tlf. 86 4475 44

