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Ernurner
Ø n s ke r m o d e lfly v efo lke t
en rigtig god byggesæson

- og en glædelig jul.



GODT NYT FRA I/\VIONICI
Elektrofly på en nem måde

lerie - ingen brændstof, starter, glodestrom osv.
Foruden det sædvanlige radiostyflngsgrej. har vi iclgende hovedgrupper:

have såkaldt direkte drev eller være gearel ned.

løb, der giver mu rghed for ar icrsyne mcdiageren med strøm, således modtager accuen spares (vægt). Spændingen til motoren albrydes automatisk ved en bestemt nedre grænse,
således modtager udfald undgås
NiCd accuer på ira 0 SArr og cp:ier. Chest anvendes 1,2Ah typen, Skal være af de hurtig op-alladbare typer og næsten enerådende labrikater er SANYO og PANASONIC.
Endelig skal vi <u::e iaCe vcr accJ ', marken... Man kan lade direkte lra cigartænderen, hvis man har en pakke på 6-7 celler, men en Quick-Charger, hvilket er en box med et ur og
modstand, må anbeia'es.

--- s--r.&$ &sv
;,,Å-..t-€F

Elektrosæt
f,4an kan vælge at kobe motor, propel, propelladapter, ledning, stojkondensator, gear og
værktoj hve|for sig. I en statfase er det naturligvis enklere al købe det i sæt. [,4an ved da al
tingene passer sarmen og at man ikke mangler noget. Vi- har derlor va,gt sættene fra
Graupner, der netop præsenterer alle sine Speed versioner på denne måde.
Samtidig har man naturligvis anbefalinger på, hvilke Graupnertly der passer til de pågæl-
dende sæt.
Elektrosæl

Elektroflyet
Graupners store program i elektorfly rækker {ra den lille hurtige Race Rat til de elegante og
dyre ASW22 ere. i,4idt i spektret findes Elektro-UHU, der må være ideel for begyndere. lvled
samme krop, men lrdt m ndre sp€endvidde og krængror vil CHIP'en nok tiltrække mange.
Også wlK kommer nu med elektrofly - den velkendte BJØRN BS-1 er blevet sløvet af og
hedder KS-3E. Den har skumvinger og opbygget krop. Spændvidden er på 2300 mm. Pris
/rcl. motor 1060.-.

Oata for forskellige elektorfly:

Race Flat CHIP Elektro- EPS2000
UHU

ASW22 ASW22

2680 3000
2300 3000
47 55-iir r11:.ii.ti rii :i.!.tl

--.*sd-{*s
.-l-tp*'*

Bemærkn. Pylon-
Racer

lærdig-
model

Su, 
"*

\\NN
j'

Nr- Antal
Nicd

Power
Swiich

Typisk
anvendelse
CHIP.EPS
Race-Ra't
ASW22B
ASW22B
ASW22B

UHU.CHIP-
EPS

3301
3305
3308
1787
1 786
1 793

814,5
6/6

1 0/6
1117
1117
7t3

7-8 20t25
620

7-1O pro40
6-8 20125
8-'12 pro40
6-7 20

=': : -. -: ::- -r :-g: rgelgr Vedstoreflyspecielt
:-: :- -:::- ::.: :: : /Plcli,lo

lntroduktionspriser
Veie nunrer Vare beteqnelse Pris incl. moms

546,00
257,OO
262,OO
803,00
350,00
6s9,00
375,00
450,00
849,00
791 ,00
767,00

2.165,00
1.900.00
1.046 00

688 00
2 580 00

KS-3E ELEKTBOSVÆVEH

'.'1. :. -::
=-S 

E- S:==D 6C] 9 6V CEARET
:-S 

=- 
S::=D €:l 7 2V DIBEKTE

:-: Z- ::::: a: I e .:V DIqEKTE

=-: 
E- S===D 5C38ts RACE 7.2V

:-S €- Str==D 7CO TURBO 9.6V

=-:E- SF:=D 600 BB 7,2V GEAR:l 
"'ir 

S"riTCH 20;3,":i s\r/tTcH 25
3i F -LE|CRO SVÆVER 15OO/1600

= 
rE KTRO-UHU SVÆVER 1 7001\,'1lV

= 
tE KTFO.PINK SVÆVER 2060M I\,,1

ASW22B ELEKTRO SVÆVER 3OOOMI\,4
ASW22B ELEKTRO SVÆVER 268OMN4
:PS2OOO ELETRO SVÆVER 2OOOMI\,,I

RACE RAT
(L!^/I ELEKTROSVÆVER 35OOMM

^-== , a: .

Spv. (mm) 1000 15-1600 1700 2000
Flyvevægl (g) 1000
Planbel. (g/dm'?) 40-50

1300 1300 1200
31 30 30

Krængror ja ja nej nej ja j3

Typisk 1164 02971 0297 02971 1 16s 0287
elektrosæt 1162 1162

w

Power Switche

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy
ORACOVER
MFA England

WIK Modelle
Rodel Modelle
F. Kavan

AVIONIC har åbent hverdage kl. 09.00-1 7.00.
Lørdage efter aftale.
Postordrer fortrinsvis med Apost.
Betalingsbetingelser: B dg. netto.
Med forbehold for trykfejl samt kursjusteringer.

f AUONICI o Violvej 5 . DK-8240 Risskov o Tlf.86 17 56 44t



Aktuelt tra SILVER STAR MODELS
SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke at være millionær lor at købe dette
anlæg. Det koster heller ikke en "herregård" 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
fire styrepindsfunktioner. Længdejustering af styrepinde.
lndbygget ladestik.
Spørg din forhandler om prisen på dette anlæg - den er
billigere end du tror.
Spørg også om Star 8 - landets billigste FM anlæg til
fire rormaskiner.

O.S. motornyhed:

)*t,**'n

WlG ABA 2l \1L!*17rrf -L,! .1

Etog!! 
'|)i...t,.,. æ

&

40,00
60,00

6,00
36,00

Vor 250 en flot sveevemodel. Spændvidde 250 cm.
Byggesættel indeholder finerbeklædt vinge og ha-
leplan. Kroppen er færdig i slagfast Duraflex. Kan
forsynes med motoropsats. Velegnet som begyn-
dermodel.
Vor 250 R.C. hurtigbyggesæt ............... kr. 1 279,00

Silver Star Models
t:':9 Sjællandsvej3, g50o Hobro
si,åå Telefon 98 52 02 55

9.00
Anviser gerne nærmeste lorhandler

/4

STORK leveres med OS EX 46VF-H motor og dæmper. rotordiameter 1.340 mm. Længde 1.240 mm.
Vægt ca. 3.800 gram. Monteres med 4/5 rormaskiner. STORK er både for begyndere og ekspert. HIROBO
BBCSTORKincI. OS46VF-H motor ............... kr.6.995,00

aac-sr0RK
W.,,.-*-**** mW

Den populære OS 46SF leveres nu med pumpesy'
stem, der forhøjer ydelsen fra 1.43 til 1.55 HK,
Pumpesystemet kan også leveres separat

Magnum Pro

s8 t&6

oo
AIRFOX. Velflyvende næsten-tærdig begyndermo-
del. Spændvidde 132 cm. For 25-35 motor og 4
kanal R/C, Alle hoveddele er færdige og toliebe-
klædte. Kan samles på et par timer. Hjul tank,
spinnerog styrtøjsdelererincl. Airfox ..kr. 1035,00

THUNDER TIGER FLIGHT BOX NR. 303. Et smart
byggesæt til flight box. Som du kan se, er der plads
til brændstof, sender starter, 12 V akku og power
panel ................ .............kr.270,00

KATALOGER
Thunder Tiger 1 987 katalog
Simprop hovedkatalog ...............

Pilot EZ katalog

TWIN ACE. Denne Jlotte tomotorede Pilot model,
på 156 cm spændvidde, er beregnet for to 25-35
motorer. Vægten er ca. 2700 gram. En Quick Built
model .............. .,.........kr. 1570,00

Flying Point brændstotbiler til 3.5 cm motor. Kvali-
ietsbiler til rimelig pris. Bilerne er komplette bortset
fra R/C anlæg, motor og udstødningsadaptor. Re-
servedele er på lager.
Top Gun 2 differenlialer 4 WD .............. kr. 2395,00
Top Gun 3 differentialer4WD ...,.......... kr.2895,00
Enforcer 1 difi . 2 WD forhjulstræk ....,.... kr. 1 730,00

Vor 250 R.C.

\\
\!
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Moddflyve l{yr 6189
Modelflyve Nyts RC-skole ....................... side 10

I næste nummer begynder et grundkursus i
RC-fl1vning, og det vil komme til at løbe
over hele årg. 1990.

Besøg hos en skalapilot ... side ll
Arild Larsen har aflagt besøg hos Finn
Rasmussen og set på hans KZ IV, som nu er
næsten træfærdig.

Modelflyve Nyts fotokonkurrence ......... side 12

Fotomontage af de bedste bidrag.

Sophisticated Lady ........,... side 1.1

Bgrge Martensen har provebr.teet
denne 2-meter s\;æ\'er.

Træningsstellet "OSWALD
Hjælp til landingstraening for
helikopterpiloter.

Opstartaf motor................ side16
Punkt for punkt gennemgås startfasen og
dens problemer.

Læratflyvelinesfyring .... side18
Manøvrerne i den linestyrede
kunstfl yvnings begynderpro gram
gennemgås.

Et byggebræt, og hvordan det bruges .... side 21

Henning Lauritzen giver anvisninger for
begyndere.

F-84 G Tordenjet som balsasvæver ...... side 22
I tekst og tegninger giver Jørgen Korsgaard
byggeanvisninger.

Climax ...... side 24

Allan Ternholm har forbedret den 4--5 år
gamle Cool Max fritflyvningsmodel.

Test af O.S. MAX-CZ-A. side 25
Lars Pilegaard karakteriserer denne motor
som en højtydende minimotor til den, der
stiller store krav.

Bygge- og flyvetest af Super Hots .......... side 26

"It's Hot in Towno. siger Bjilrn Jorr,'ad
om to kendte modeller fra Hots.

Koreaneranlægget Challenger 720 ...... side 28
Lars Pilegaard fortæller om indtrykket af
dette fjernstyringsanlæg, der karakteriseres
som højteknologi til bundpris.

Vi maler en gummimand side 29
Fra gummimand via en håndfuld farver til
WW I veteranen Lord Rubberface.

Sukhoi SU-26M for specialister< .......... side 31

Tegninger og byggeanvisninger ved Lars
Pilegaard for dette sovjetiske fly til
kunstflyvning.

Læser-til-læser-tips ........ side38
Stoddæmpere. smart >styretrekant< til
iinestvring samt vingebeskyttere til
transportformå1.

Nye bøger med treplanskitser .............. side 39

Produktinformation ....... side 40
Gasloddepenne.

Læserbreve side 40

En sjælden oplevelse af perfektionisme,
skønhedogvarme! .......... side42

Benny Juhlin fortæller om
Europamesterskabet for skalamodeller i
Sydfrankring.

Referater ... side 45
Nordiske F3B mesterskaber, DM klasse
F3B, DM i 2M, DM-skrænt m.m.

Orientering fra unionerne
RC-Unionen side 50
Linestyrings-Unionen side 54
Fritflyvnings-Unionen side 55

Index1989 side 56

Det bragte Modelflyve N1't i 19S9.

Opslagstavlen .................. side 58

Materiale til Modelflyve l{yt
nr. ll90 skal være os i hænde
senest den 28. december 1989.



GILEDELIG JUL
- og gid I alle må få nogle nyttige jttlegaver.

Redaktionen

Vind en BMW med en
papirflyver...
Den 19. august afholdt et bilfirma i Miami, USA, en
konkurrence om at vinde en BMW til 30.000 dollars
ved at flyve en papirflyver igennem bilens soltag!

Der deltog over 3000 personer af alle aldre og

køn, og cftcr 1. runde havde 286 pcrsoner sendt

deres papirflyver gennem soltaget fra ;12 fods af-

stand. Fly-off runden blev gennemført fra 60 fod og
derefter fra 20 fod, hvor der kun var to deltagere
tilbage. Bilen blev vundet af en postassistent, der
egentlig var ekspert i dartspil.

Kilde: "The Hangar Pilot", Miami.
J.K.

>>Når det rigtige svar ligger
snublende nær<<
I nr. 5/89 efterlyser Orla Høegh en artikel om KZ IV
ambulanceflyet, og redaktionen opfordrer til, at
medlemmerne gør et eller andet konstruktivt - og
tilføjer: Fører det ikke til noget, vil du helt sikkert
kunne få hjælp på veteranflymuseet i Stauning.

Ja, de vil da helt sikkert give ham en pæn behand-
ling i Stauning, men hvorfor gå ovcr åen efter vand.

RC-unionens gamle velkendte skaladommer Ove
Æexandersen, der var omtalt i Modelflyve Nyt for
hans restaurering af Monosparen, har nemlig lavet
den bedstc tcgning, der findes af KZ IV.

Ove har lavet en opmåling af KZ IY-DZU og

udført en meget fin tegning i 1:25 incl. kropsprofiler
samt 2 tegninger afdetaljer i 1:1, 1:2,5 og i:8.

Her får du alt det, du savner på andre tegninger
om beslag, håndtag, fodstep, hjulophæng, profiler
osv.

Artiklen kan du gå til dit lokale bibliotek og bestil-
le: Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 2, 1969, er et tema-
nummer om KZ IV, og yderligerc tekst findes i

"Zoneredningskorpset i luften" udgivet af Red-
ningsteknisk Samling.

Og så håber jeg, at vi får præsenteret IV'eren i
bladet, når formodentlig Finn Rasmussen fra Fyn til
foråret går i luften som den første.

Tak for bemærkningen om KZ VII artiklen.
Bent Lttnd

Robbe
Vidste du, at modelfl) /efabrikken Robbe i Tyskland
er ved at udvide. De bygger en ny produktionshal til
5 mio DM. Byggcriet skulle være færdig i dette
efterår.

AI

6

Modelflug International
I det tyske Modelflug Intcrnational kan man i deres

november nummer læse cn hel side om Finr /)anislr
Open Ducted Fan 1989.

Dette stzevne blcv rost i flotte vendingcr. og pri-
mus-motoren bag arrangementet, Arvid Jensen, fik
et klap på skulderen, hvilket RC-unionens bestyrel-
se jo også gav ham, idet Arvid var den person, som

modtog initiativpokalen i år.

Lad mig citere et par brudstykker fra artiklen:

"Den utrsettelige Arvid Jensen stod og tog imod,
indtil den sidstc gæst var ankommet. Denne gæst

havde næsten rejst 850 km for at komme til Ducted
Fan stævne på Lindtorp Flyveplads, hvor Holstebro
Modelflyveklub har til huse.<

Reporteren slutter sin artikel af med at skrive:

"Rejsen til Danmark var pengene værd, og vi vil
igen om to år komme til Danmark. Mange tak,
Aruid<.

Frem og tilbage
Vistc du, at danske Heljan, der er kendt for at lave

bvggcsæt til modeljernbancbrug, også laver flybyg-
gesæt for amcrikanske Revell. Bliver du derfor kø-
ber af dcn kommen N{lG 3l model, kan du roligt
regne med. at sættet er frcmstillet i Sondersrt og har
værel en tur frem og tilbagc over dammen, inden det
havnede ved din hobbyhandler. Ipi

Gripen flyver i Sverige
Men vel at mærke kun som RC model og
endnu kun i få eksemplarer. Det er svenske-
ren Bosse Gårdstad, som har konstrueret en
simpel plademodel til en 6,5 ccm kugleleje-
motor. og har du lyst til at læse mere og
eventuelt bygge. så rekvirer ALLT OM HOB-
BY nr. 7/89 på dit bibliotek. lpiAI



Efterlysning
Viking 3,2 cm som billedet.

Der manglcr en enkelt t\pc i vorcs samling af de

danske Viking-motorer.
Trods mangc år blandr modelfllcrc cr dct cndnu

ikke lykkedes for miq at sc rndct end ct topstl,kke til
en 3.2 cm diesel. Hris du har cn -i.l cm. så ring på 31

30 05 51. så vi kan lar e cn komplct rrtikcl om Viking-
motorerne til bladct. Etrer hrl,i ri rcd. er der talc
om en opboret 2.5 cm.

I 1950 blcv den annonccrcr Lrg krlstede ligesom en
Vikine 2.5 cm 5.1 kr.

I l96li på rej til \}f i Hcl.irglors kobte en ameri-
kancr cn \rikin,s 1.5 cm Oldrimer.( fabriksny i en
hobbrforrctninc itrr i5 \r. Samtidig blev de handlet
brugt for en ticr bl::dr modelilnere. Blandt samle-
re i udlandet forhandL': de i das til flere hundrede
kroner.

Ålle yil k.h€ Modcldllsltrrto... Vl K I N G

Dal* nå ,i drrr*ao fa.
teh*ldo ar an vir lov*inqr-

nd,

Produltionaa a{ VlflNG
rtiqrr dJlc*id hr r;n!d
dl n,ård, rå ri |råbcr rna{

rt hvaoe irlilc Jt gtora

Hq*r VIKING lcva{ $dc
ron ?,5- q 3,2 c.n 6!e
og p'ika a anr lor bcsgo

Kun kr, 54.-

Uheldo vi kan lære af
Søndag den 8. oktober oplevede jeg 2 styrt indenfor
få minutter grundet radiosvigt. Vinden kom fra øst,

og banen blev benyttet af både svævefly og motorfly.
Motorpiloterne stod som sædvanligt midt for banen,
mens svævepiloterne havde oprettet et pilotfelt i

pladsens vestendc.

Under lav forbiflyvning af svæveflyvefeltet fik jeg
på kanal 5i uro i alle sewoer og røg i marken 50
mcter veek, mens en jumbomodel på kanal 73 under
indflyvning til landing lavt forbi svævepiloterne
pludseligt fik fuldt dykror og gik i jorden.

En efterfBlgende kontrol viste, at min akku var
stået af på en celle, mens jumbomodellcn var blevet
ramt af >stråling. fra en svæveflyver på kanal 74.

Jeg kunne formentligt have undgået mit styrt ved

at føre en mere systematisk afladekontrol på min
akku, mens jumboens styrt helt sikkert kunne have
været undgået ved, at den enkelte pilot inden flyv-
ning havde sikret sig, at ingen fløj på nabokanalerne
i det andet pilotfelt, eller ved, at motorpiloterne
havde rykket såvel pilotfelt som standpladser ned til
svævcrne i banens vestende, så ingen sendere blev
tændt langt væk fra de flyvende piloter.

Jumboens uheld minder i øvrigt til forveksling om
de uheld, der gcntagne gange opleves ved stævner,

hvor både flyvende og startende piloter er spredt ud
over hele staevnepladsens langside. lpi

Robin og hans Hood'er
Trykfejl kalder ofte på smilebånd og læserbreve,

men bliver som oftest også godt husket, så mon ikke
mange læsere af Fllvehistorisk Tidsskrift efter udgi-
velsen af deres nummer 3 for fremtiden tænker på et
ganske bestemt billede, når talen falder på North
Americans berpmte WW 2 jager.

Billedteksten I6d nemlig: >Mustang MK. IV med
piloten Malcolm Hood etc."
For endnu iklic crfarnc skalabyggere kan oplyses, at
en }lalcolm hood er et SpitfireJignende canopy
kon\tru.rct af R. Malcolm og monteret på næsten
elle RAF's tidlige Mustangs for bedre udsyn bagud.

\falcolm canopyet førte siden til fabrikkens egen
uduikling af dråbe-canopyet eller "bubble hood".

lpi

I

I

Et nødråb!
Fra Deutschcr lfodellflieger Verband. (grenredak-
tør for semiskala motormodeller Kurt Borm, Stetti-
ner Str. 5b. -1558 Bersenbruck, tlf. 05439/1956) har vi
fået et råb om hjælp til en polsk modelilyveven.

Vi i redaktioncn har valgt at bringe nødråbet, selv
om det intet har med modelflyvning at gøre. Lad os

citcrc brevet i fri oversættclse:
En polsk modelflyvcvcn bad mig om hjælp til en

ven. Denne har været blind i ca. et års tid og har nu
fået et behandlingstilbud fra en øjenlæge i Køben-
havn. Men da ojcnlægen har lukket i weekenden,
soger han logi for en eller to wcekender i Køben-
havn eller nærmeste omegn for to personer.

Henvendelse venligst til:
Mr. Milosz Rusiecki, ul. Broniewskiego 80/5,
ti7 100 Troun, Polska.

En id6, der nok var værd at
oYerveje
F:. ir r,u: : J-: :, :-.::: Jr:..:;'r:.. :..::. j: -j:
:id.tc;r incilir;tc in ;ir-i,'n-. i: -r: . .:::..,::,:
kluh under RC-unitrncn h.rr ii:t,r-..,r;.,_l iu: JJ
heslutninger og tankcr og ideer dcr l:etecs frcm på
RC-unionens årlige repræsentantskabsmode.
\lindst cn rcpræsentant fra klubben bør dcrforvære
iil iieda \cd unionens årlige repræsentantskabsmø-
de.

Der er nok en del klubber, der burde ovcrveje at
jr j:r;; c:.r lisn:;rde bestcmmclse i deres vedtægter.
\ l. r -- .:,.: r:: ;r de n undslqrldning, at det er for dyrt,
..i _- 

jJ: ::;n :ike osv. Men hvad hvis vi andre sagde

--l .::l:I;. sr O\cncj det nu.
S':::::_: er det hcr en opfordring til de klubber,

-. - .:J:ru ikke har reageret på det tilsendte oplys-
- -li:i-I.l.i;.: Sand det nu.

AI

\-armt RC udstyr
P:,::.-. :. : ::.tbrudstlve har efter forudgående
;.\ ':: -:..:-: rilJst ct natligt besøg hos Leif O.
\1, ::-:-.: :1:':br og srj.llet udstyr for, hvad dcr i
::Jr:.': :i::-: ::l - | l.i l(li) kIOnef.

Tl..:. :.: --- i:.rr L1\-srighed udset sig komplet-
ic r:l :l :.:::-,.: r:j.jirer>e nodvendigt tilbchør,
rnoi,r:-: :_: ::::- j:. :;:d:r{3n til nogle afde dyrcste
itl:;::;.::,::::: :i: i j-.'::.t O.S. stjernemotor. O.S.
1lt)S;rp;:. rt_i O.S. \\ ':^;1.

Får ol ti.r':;: r::.:-'::.\.-:i: rilligr RC udstyr eller
nvc store rfiLrior.: u j:: ,t::_c:r:l.e\\e. tændkablcr og
fundament. rii Lcii O. \kriiil:;l.t rlle r politict eer-
ne have et r ink. lni

DR
Danmarks Radio kan tillade sig det, vi andre ikke
kan.

Dagcn før den 12. september blev RC-unionens
sckctariat ringet op af en medarbejder fra Dan-
marks børneradio.

De skulle bruge en ung mand til et interview i
forbindelse med, at det i år d. 12. september var 83 år
siden, at J. C. H. Ellehammer som den første i
Europa gennemførte en flyvning. Pionerflyvningen
fandt sted på den lille ø Lindholm i Smålandshavet.

Det var skrappe betingelser, at man i løbet afknap
et døgn skulle skaffe cn person i Københavns-områ-
det, som kunne stille på Danmarks radio og fortælle
noget om RC-flyvning.

Sekretariatet klarede opgaven. og dcn næste dac
kunne man høre et udmærkct intcn'ie\\, mcd Henrik
Abrahamsen fra KFK om RC-t'ls nine.

Vi må håtrc. at n:c:t. !-i:rg \: h.C.r DR ont d::k-
ning al cl !'.lir lrd-i r:;;: ,,: ia:ri i:\!r:i:_li.n. til
LJ:-r\-i\-:--- :::i- :\: -
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RC pilottræf 1990
Modelflyveklubben Comet, i samarbejde med RC Unionen, indbyder hermed
igen til vort traditionelle hobbyflyvertræf.

Sted: Skelgårdsskolen, Ugandavej, 2700 Kastrup -følg skiltene.

Tid: Søndag den 4. marts 1990.

Entre: Gratis / børn under 10 år kun ifølge med voksne.

lndhold: Udstilling af over 200 modelfly lige fra små RC-modeller, svæveflly
samt linestyrede modeller.

Såfremt det ikke regner, vil der blive opvisning med linestyrede
modeller (både kunstflyvning og ræve-jagt). Der vil i lobet af hele
dagen blive vist modelflyvefilm.

Hobbyforhandlere vil komme og vise de sidste nyheder inden for
modelflWesporten.

Vi vil forsøge at afholde Nordens største Ioppemarked.

Reserver allerede nu dagen.

Nærmere ide næste numre af Modelflyve Nyt.

Velkommen

ffimE
NffiNMffiNT



Til CIAM mØdet
dcn 23lllltt9 bliver de endeligc forhold omkring VM
i linestyring i Frankrig endelig fastlagt, mcn det kan

allerede nu fastslås, at det bliver alle tiders konkur-
rence med ankomst den 9/7 og morgenmad den1417,

hvis man cllers kan spise noget efter den lovede
banket, dcr skulle blive ud ovcr, hvad man ellers
oplevcr.

Se vedlagte kort og prospekt over omgivclser.

High-speedlejer eller hvad?
Lejer til rnodelmotorer.

Forleden dag blev jeg ringct op af en modelflyver,
der spurgtc om lejeskift, og om der var spccielle lejcr
til speedmotorer. Skulle han købe high-speedlejer
eller hvad?

Han havde kgbt noglc nye lejer med samme type-
nummer som de gamle, monteret dem og havde

derefter brugt motorcn i kort tid, hvorcfter lejerne
igen var slidt op.

I MFN nummer 85-1 blcv lejeskift omtalt, uden at

en af de megct væsentlige ting blcv behandlct, nem-
lig lejetyper.

Lad mig med det samme slå fast, at mcd mindre
man kender tolerancer og driftforhold på både mo-
tor og lejer, kan det ikke bctale sig at handle hos den
lokale lejelevcrandør. Kob lejente lns nlok),importø-
ren, eller latl ham skifte dent!

For dcm, der vil vide mere om lejer. kan jcg

anbefale SKFs hovedkatalog. Hcr står alt om tole-
rancer, lejcslup, bæretal, drifttemperaturer o.s.v.

Dct følgende er ikke hcle sandheden, men en

forklaring på, hvorfor det gik galt for ovennævnte
modelflyver.

Nummerct, man aflacser på lejet, er kun en stør-
relsesbctcgnelse. Der er også tillægsbetcgnclser for
toleranceklasser, lejeslup og stabiliseringstcmpera-
turer; og det er her, at >know how" bctaler sig.

At kgbe lejer med skærpede tolerancer P5-P6, SP

(spccial prccision) ellcr UP (ultra precision) er nor-
malt ikke nodvendigt og hundedyrt.

Bctegnelsen TN stiir for nylon kugleholdere.
Undgå dem. de har nemlig cn mar. drifttempcralur
på 120-i40'C.

Mcssing, stål eller tufnol e r OK.
Hvis lejct skal viere tcmperaturstabiliserct til en

given temperatur. skal der tilfojcs f.c'ks. SO tbr rrar.
150" C. Dette er ikke nodvendig at gore til \ores
formå1.

FFI
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Det altafgørende for normal levetid på lejer til
vore motorer er, at valget af lejeslup er korrekt.

"Normalt" er motorerne monteret med lejcr af
typen C3. Det betyder, at lejet umonteret/ubelastet
har mere slup både aksialt og radizert end standard-

lcjet.
Vore lejcr korcr hårdt stødbelastet ved tempera-

turer på 120-160' C i et blødt krumtaphus af alumi-

nium, der har storre udvidelseskoefficient end lejets

stålringe.
Det er derfor nodvendigt at montere dem med cn

kraftig prespasning i lejeskålen, så de ikke bankcs

rundt ved drifttcmperaturen: herved deformeres

den yderste lejering, og hvis ikke lejet i fon'ejen

havde lidt ckstra slup, ville det klcmme selv ved

drifttemperaturen.
Ovenståcnde cr forklarinqcn pri. at en motorgodt

kan foles "kornct". når den cr kold. men helt perfekt

r ed drifttcmpcrat'.tr.
\ori-nait mod!.lg.r lejeicrcrandorer ikke småor-

,jrcr Da r,rrc ir'jcstrrrrcl:er uden at beregne en kraf-

rig ar ancc rr{ Llng le\ cringstid. Så mit råd cr: "Spørg
tbr:t hor impcrrtorcn.,.

...
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Så let kan det også gå
Man læscr og hører så tit om, hvor svært det kan

være at få etableret en ny flyveplads. Derfor denne

lille historie om. hvor let det også kan gå.

På mindre end 3 uger havde vi udset os et egnet

sted, kontaktet landmandcn som ejer jorden, og fået
en fcmårig kontrakt i hånden. Fået pladsen god-
kendt af unionens flyveudvalg. Ikke nok med det,
landmandcn tilbød os at pløje, planere og så stykket
til, for cn lille erkendtlighed bestående af en flaske,

så det encste vi skulle var at samle de 20 sten der lå
på vorcs flyveplads inden han kom med sin tromle.
Ydermere kunne vores landmand skaffe dct græs vi
skulle bruge til anlægget af banen til en utrolig
rimelig pris.

Alt dene er kommet op at stå, på kun 19 dage, det
kan vel siges at vaere en solstråle historie.

I skrivende stund, er græssct kommet op og ser

lovendc ud, så nu håber vi bare på. at vi må låne

kommunens vibratortromle i påsken næstc år. og så

skulle vi være på vingerne.
Lidt om os selv:

Vi cr nok mere en interessegruppe, end en egent-

lig flyvcklub i normal forstand, idet vi har startet det
hele, udelukkende for at dyrke vores fælles store

interesse, nemlig at bygge og flyve skala modeller,
derafogså klubbens navn RFK SKALA.

Vi er nok også den eneste klub i Danmark, der i
sine love har en paragraf der siger: Ingcn model kan

få starttilladelse med mindre minrlsl DAN-SKALA
reglerne er opfuldt, og iøvrigt drivcs af en 4 takts
motor.

Vi bliver nok ikkc nogen stor klub mcd alle di:sc
regler, men det cr heller ikke vorc. tanke. ri cr en

lille sluttet krcds pri 6 mand hoj. og dct er vi godt

tilfrcdsc med. Det skal dog næ\'ncs at rihar ct loft
på l0 mand mik. og tvunget medlemsskab af RiC-
Unionen.

Heldigvis liggcr dcr ikkc mindre end 5 flyveklub-
ber inden for en radius af ca. 60 kilometer fra vores

flyveplads, så vi mener nok at kunne tillade os at

være lidt egoistiske.

Flerc af de klubber i området gør iøvrigt et stort

arbejde for at hjælpe nye piloter godt igang.

Skulle nogen have lyst til at komme og se vorcs

modeller på jorden og i luften. er I mcre end vel-

kommen, I skal blot henvende ier til vores kontakt-
mand En hilsen fra

RFKSKALA

Efterlysning
Endnu en gang efterlyser Benny Juhlin RC-fly til det
nye Flyvemuseum i Billund.

BJ

Sportsman F3B i USA
AMA. den amerikanske modclfllve organisation
med l7-i.000 mcdlcmmer. g0r i 19q0 en indsats for at

skaL'e et .prinrhi.rt til F38 rl.'..;n red at indstifte

cn.implii:c;rc: Srtri.n::: F-iB klasse. som der
rll:rc.lc rr ion:tJtcr(t :1or inl. rr..; l,':.

\fodifikationcrne itbrhoid trl . ri_etig F-:Ii ;i:
l. Sr'ær'crens vægt må ikke o\crstige 7-i oz. (cd. l.;

ke).
2. Arrangørcn stiller hgjstartspil til rådighed, for-

trinsvis en standard "6 volt Ford I-ongshaft", der
er meget udbredt til varigheds-konkurrencer.

3. Arrangøren angiver i invitationen, om alle 3 fly-
veopgaver skal flyves, cllcr kun 6n eller to af
dem. De kan f.eks. flp'e varighcd og speed, som

vi gor i Danmark: eller måske udelukkende di-
stance.

.1. Ingen "arhcjdstider". men startordre til 6t forsøg
pr. opsavc. som vi gør i Danmark.

\Ian venter sig meget af dcn nye klasse, da egnede

fly kan købes i byggesæt til rimelige priser og bygges

uden eksotiske kunststoffer. AJligevel lægger man

ud med en design-konkurrence. Spilllene findes alle-

rede i hundredvis. Og der findes rigtig mange pilo-
ter, der er trætte af kun at fl}ve varigheds-konkur-

rencer derovre.
En lille komitd har arbejdet på definition og pro-

motion af reglerne gennem 1989. Man mcner selv, at

man har fået fantastisk gode ideer, men lægger ikke

skjul på, at man har ladet sig inspirere af den måde,

vi flyver F3B på i Danmark. PN

Vidste du...
- at en Dornier DO 200 faktisk var en Lufwaffe -
ejet Boing B-l7G brugt til spionflyvninger og land-
sætninger af agenter og udstyr over vestallieret om-
råde?

Det skulle nok kunne give rimelig forvirring ved el

skalatræf.
lpi
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Verden går i ring
Det franske Modele Magazine havdc i november
1989 en 1/4 skala SE5a bygget af en P. Fontaine som

månedens model. En dame med samme efternavn

fremviser i dette nummer en helikopter, mens en

model magen til den franske er under bygningved en

afvore redaktører.
lp,



Træstøv med på kræftliste!
I "ingeniørcn< nr. 42 (det er ikke april-nummcrct)
kan man læse, at arbeidstilsr,nct har indstillet træ-
str'v til optagelse på listcn ovcr kræltfremkaldende
stoffer fra 1990. Dcsudcn forcsliir tils\net en ned-
sættelsc af lrænser r-rtlicn lor træstov fr:r fire milli-
gram træstov pr. kub jkmctcr ril it nilligram.

Dette gælder speciclt for ansattc i træindustrien,
mens der ikke skulle \ ?Jrc noqcn risiko for gor-det-
selv folk ifirlec Ole Lrngenho,- fra arbcjdsmcdicinsk
klinik på Glostrup srEchus.

Han har rist ixle \.i rni: hoblr\rum. når jeg byg-
ger. I ovriet burdi m.rn j(r nr)ti tienke lidt mere på de
ting. r'i i moriclbr:tnint har bruct i arer.is >uden at
tage skade.: Epo\. Pol\ureten. Cvano. Polyester,
Acctonc. cellultr:eirrrlncicr. \lctanol og endelig
H20. Dcl er:t.rii<:i>li b.\i>i. at det er en af de
væsker. dcr iorar..it.r ilc:t drrdslald pr. år, uden at
man al den {rund h.1r -rrctrct ind lovmæssigt.

CN+SU=FM
Det fran:ke rrcstcrskab i kunstflyvning med jum-
bomodcllcr bl* i 1989 vundet af en for mig r.rkendt
Christian Nielsen med en Sukhoi SU 25 M mcd ct
vingefane på 26t) cm. Motoren, som fik et kosttilskud
på 591 nitro. r'ar en Titan 62 ccm udstyret med en ll
x 10 propei. mens dcr på radiosidcn blev anvendt en

Futaba 1t)2-1. Den store Sukhoi havde ipvrigt en af de
tidlige varianter uden den store vingcfairing som
forbillede.

lpi

Robbes Høg
- navn fra en myte
Robbes n1e sr'æver - Habitch - får sit at leve op til,
for kombincret med et høgcbillcde udgjorde navnet
verdcnshistoriens første individuelle mærkning af et
jagerfly.

Navn og mærke blev i sin tid malet på en Fokker
E6l15 som pcrsonligt mærke for Unteroffizier Dic-
trich vecl Feldflieger Abtcilung 24. som pir den nrirdc
srundl:igdu n:[ nc<kikkcn nr e]r'crdcns jagcrl'h. 

. .
!:.:

Ny gammel helikopter
Ligesom MFA har amerikanske G\lP nu sct en
fordcl vcd at genopdage tidligere tiders modelheli-
\rrptcr oc cr fremkommet med en robust model med
ia.t hi:Cindstilling til cn 6,5 ccm motor kaldet "Re-
be l. . for som firmaet siger: "Den moderne helikop-
termodcl h:r alt undtagen begyndervenlighed<.

lpi

L1d seminar
:. J. C i-:itrncns repræsentantskabsmøde d. 29110

--r- -\1.:: man under punktet Eventuelt ind på de
:: r-.:rjr. klubberne harvedrørende fortolkning af
-' .r;t.;: rirtt måling af lyd fra modelfly.

:-, ,::-.:::r ril gcrnc fplge denne sag op og
: :- ,::: .-l:.- ;: :i :eminar vest for Storebælt og et
::: : :: .r i: : ,-: Sitrrcbælt, omhandlende ovenståen-
C. - -:::

S.:t :=:.:::: ::-nkes afholdt så snart det er mu-
,l::- :. - :::::i: cller marts 90.

I'1.:. -::.':.:i r-:\ri\else af scminarerne fø]ger i
.: -:.-_\\J \\r.

\Iidste du?
at Lrli:::-i -*: ::; :',.1: :lg;illalinqsbogstaverne
eltcr O\' :.::i r:::. ": D - : ro,qira\cr lderligcre.
hvoraf dc: i:; :r:--: : ,.:r .n \ rri31. f.eks. KZ IV:
OY-DIZ oe DZU.

Al.

Byfestopvisninger
Opvisninger med RC modellcr cr populære indslag
ved diverse byfester, og arrangørerne er alleredc nu
begyndt at kontaktc folk med henblik på aftaler i

1990 sæsonen.

Modtager du en sådan henvendclsc. så forlang, at
opvisningen forsikrcs gennem RC unioncn, og vil
eller kan foreningen ikke det, så dæklicr din unions-
forsikring ikke skader, hvis uheldet er ude.

Har du modtaget honorar eller gaver som bcta-
ling, er der som hovedrcgel heller ingen hjælp fra
dinalmindeligeprivateansvarsforsikring. Lpi

Bombe -(for)- sikret
RC unionens ansr,arstbrsikring dækker skader for-
voldt af modelfll, og krsrevnc ncdfaldendc modelfli,-
vedele. men iÅkc skadcr tbnoldt af falclende bom-
ber, droptanke. holcher oe karamlllcr- mcdmindre
der udtryk-kcligt er siret særlie tjlladclsc.

Selv dct bcdstc crstatsningshelob kan iorriet ikkc
erstattc ct ioncntningsluldt opadki-s-cende barne-
oJe

Forvokset skalamodel
I FLYVs julinummer kunne man på et billede sc cn
typisk semiskalamodcl af en Messerschmidt 109 med
forstørret hale, fast understcl og en tia motorcowlet
udstikkendc nålcskrue.

Vc d nr- rnr c rc h s n i r r :li h i I I u d I r k: i c I ir; n g i k d c t
ir::Jlcri;.i. ;i ir!ra!il:r ir-ic r:l::; \.1r i iuld st(rrrel-
>r. ll;l -:i i:: trI.-, r.:r !,tii;cii .itn ullr;l;Sht med

-: : :1...::::.-- :. :r;r ,i'' i:::. \:lc'.krUcn
r:.:; >:*: : '-i:;:: "i r -::; Ci t{t: ri:iarigtigt UdStOd-

ning.:.ri.
Den .ærpræ,eedc ultrali,cht fon cnres i produktion

som byggesæt med en samletid for 2 mand på ca. 300

timer, og det er jo iklie meget sammenlignet med
den tid, skalapiloter bruger på deres modcller. Må-
ske de her kunne lære et og andet om rationelt
arbejde ogletvægtsbyggeri. Ipi

3 eller 4 >>F<<

Mange stævner og tracf har i årcvis vaeret kendt for
at være festlige, folkelige og fornøjelige, men nu må
der også snart tilføjes et ekstra >f< for farlige, idet
afuiklingen tilsidesacttcr allc krav om kontrol og
sikkcrhed. lpi

SE 5A
I Sverige er de meget glade for vores artikler om
SE 54, som cr udarbejdet og skrevet af Lars Pile-
gaard.

Svensk "Modell Flyg Nytt< har fået lov til at
gengive artiklen i deres egct blad og også tilladelse
til salg af den tilhørende tegning, som vi har fået
lavet (pris kr. 90,-).

Der cr allerede solgt en del tegninger i Sverige, og
det samme har gjort sig gældende herhjemme.

AI

Midtersidemodeller
Franske "Model Magazine" har for første gang en
miniplakat på midtersiderne i sit aprilsnummer.

\{otivet er cn storsr'æver frcmvist af en badepige,
men det er dog ikke alene for husarerne, for dct var
rent faktisk pigen i sammc påklædning, som prøve-
fløj og præsenterede svæveren for snart mangc år
siden i samme blad.

Sclv ik-ke i det store Frankrig er modelflyvende
piger altså hverdagskost, og hunget af omstændig-
hedernc har man ikke alene måttet tage til takke
med et gammelt foto, men også et foto, som blcv
særdeles grovkornet i plakatstørrelse. lpi

Selvdisciplin
Det er fristende ved et stævne at give den hele
armcn, og publikum jubler, når de oplever det per-
fekte styrt (det er altid rart, når det går skidt for
andre) men manden, som netop med forsigtighed
har spurgt og fået svar fra en af de agerende om pris
m.v. for sådan en flyvemaskine, mister totalt lysten
tii at investere sin formue i den hobby.

Lidt "kedelig< flyvning skader ikke og trækker
nok flere nye medlemmer til til gavn for klubben end
dc bogstaveligt talt bragcnde opvisninger, der kun
morer her-og-nu tilskueren uden i øvrigt at gøre det
begribeligt for ham, hvad det helc går ud på. lpi

Skuffet veteran
Mon man er pcnsionsmoden, når man kaster sig
over et stævncreferat med overskriften VIKING
F3F i fonentning om. at nogen endelig har afholdt
et træf udelukkende for modeller med VIKING
dicselmotorer?

lt,

Ipi

Det er

sidste nummer af MODELFLYVE NYT
du nu sidder med - med mindre altså, at du s6rger for at få fornyet dit medlemsskab eller
dit abonnement inden den frist, der er anfgrt på dit girokort.

Derfor: Er du abonnent, så husk at forny dit abonnement.

Og er du medlem af en af unionerne, så er det jo medlemsskabet og dermed konri;rcen-
tet, det gælder.

Og specielt til RC-Unionens medlemmer beder sekretariatet om. 3r du - nvis du mod
forventning ikke skulle ønske at være med merc - gor dig den ulejlished ar underrette
sekretariatet på adressen

RC-Unionen, Rugmarken 80. 8520 Lystrup.:

Men hvis du vil spare sekretariatet for en masse unodigt arbejde. så husk ar betale dit
kontingent til tiden.

Og det er altså NU! Og for 1990 er prisen for medlemsskab af RC-Unionen sradig kun
260.- kr.



Modelflrye Nyts RC skole
Fplg med fra starten og undgå de mest
almindelige bygge- og flyvefejl.

Klubber og ungdomsskoler har med mellem-
rum bedt os lave et specielt begynderhæfte,
som kunne uddeles til kommende RC piloter.
Det vil vi gerne, men da et sådant specialhæf-
te skal være nogenlunde tidløst og derfor
uden reklamer, kommer stykprisen op på over
hundrede kroner.

Det er der ingen fremtid i, så i stedet brin-
ger vi gennem hele 1990 en sammenhængende
artikelserie under fællesoverskriften >RC
skolen", som klubber, ungdomsskoler og må-
ske hobbyhandlere så selv kan fotokopiere og
samle med for eksempel en plastklemryg til
videre uddeling, ligesom man selvf6lgelig kan
supplere vores oskole,. med lokale oplysnin-
ger om flyvepladsens placering, flyvetider,
pladsregler, telefonliste etc.

Artiklerne, som skrives omkring 3 ukompli-
cerede træfly, trykkes på hele sider uden an-
det stof, og undewisningsplanen er som føl-
ger:
1 Præsentation og gennemgang afbegynder-

flyet LAJBAN, generelt om byggeværktøj
og om valg af motor og radioudstyr.

2 Vi bygger LAJBAN fortalt i skitser og bille-
der.

3 Vi beklæder og maler LAJBAN, laver un-
derstel, installerer tank, motor og radioud-
styr og klargØr propellen.

4 Vi blander og opbevarer brændstof, samler
sammen til en startkasse, starter motor,
flyver med LAJBAN og laver sewice på
udstyret.

5 Vi bygger biplanet JOSEFIN i flere varian-
ter og lærer at flyve med krængror.

Begnderflyet L-4JBAN Biplanet JOSEFIN

NEW OLD er en stor model - ttesten i jumboklassen

6 Vi sammenfatter erfaringerne fra LAJBAN
og JOSEFIN i biplanet NEW OLD - en
stor model næsten i jumboklasse.

Foruden RC Skolen skal vi selvfølgelig have
tips, test og oplysende artikler, som vi plejer.
Så har du viden, der kan hjælpe andre, så send
os et par ord, for vi mangler som altid stof lige
fra noter på få linier til artikler på flere sider.

Næste nummer
vil foruden første lektion i Modelflyve
Nyts >RC-skole", der er omtalt her
ovenfor, komme til at indeholde bl.a.:

- MFA-helikopteren (se billedet)
en test af en ukompliceret og utra-
ditionel model

- KZII træner med byggevejledning
og tegninger

- Good-Year
vejledning og regler vedr. denne
spændende form for linestyrings-
flyvning

- Super-modtageren

- Skala-inspiration

- Boganmeldelser

- Byggesæt

- Produktinformation

- Gode tilbud i >Opslagstaven<

Igen et nummer med hele 64 sider
sprængfyldt med alle former for Mo-
delflyve Nyt.

MFA-helikopteren, som Modelflyt'e Nyt har testet, og som bliver grundigt gennemgået i MFN nr.

111990.

Som nævnt andet sted bærer damen bag helikopteren i Bvigt navnet Fontaine.
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Besøghos en skalapilot
En uge før Europamesterskaberne i skalaflyv-
ning i Frankrig aflagde redaktionen besøg hos

Finn Rasmussen. Finn bor på Langeland,
nærmere bestemt i Humble. som li-eger på
Sydlangeland.

På en mcget skon plet har Finn sammen
med sin kone o.q lille datter slået sig ned i et
omby_eget husnrandssted. Her er rigeligt med
plads både til familien og til modelbygning.

Hvordan startede det?
Allerede som 10-årig bcgl'ndte Finn med mo-
delfln'nins. d.r'.s. sidst i 60'erne. De første
modeller var fra det nu hedengangne Dansk
Modellln e Industri i Odense (DMI).

Det var småt med lekture om modelflyv-
ning. så Finn måtte nøjes med Politikens

"Min Hobbvbog". Af hobbyforretninger på
Lanseland var det heller ikke det helt store.
men der var en enkelt legetøjsforhandler, som
havde no,sle få byggesæt fra DMI.

Hvorfor
konkurrenceflyvning?
Det med konkurrencer har altid tiltalt Finn;
men han synes det ville være rart, hvis der var
lidt flere, der stillede op til de mange stævner,
som vitterlis afholdes rundt i landet. Til tider
kan konkurrencestævner godt være noget af
en belastning; ofte taler man ikke sammen,
før stzevnet er ovre.

Valg af modeller
Pa mit sporr.ntrl om. hrordul valget af mo-
dcller foregir. :r'arer Fina: \ltrdei,en :,rdr.cl-
ges taktisk. dvs. efter. hlad der siver tlest
point. Modellen, Finn vælger. er altid en. som
han er sikker på findes i virkeligheden, eller
hvor det i det mindste er muligt at skaffe den
nodvendige dokumentation.

Fl1'et skal have et fornuftigt planareal, lang
krop. o.-q flr'med 2 motorer er Finns foretruk-
ne modeller (eiver ekstra point).

Ilvorfor hlev det "Britten Norman Islan-
der.,. du faldt for? Finn svarer: Ved en opvis-
iinc i 198-3 r'ed et Anthon Berg Rally på Bel-
ijrirse Lufthavn såjeg Falcks Islander og faldt
:or flr'n'pen.

En klubkammerat havde en tegning fra
Sven:on. Senere skrev jeg en skalategning
l cn ir: England, som blev forstørret op via
en or;:aerd projektor.

I :ii -1 :tk. I-slandere er det blevet til. Den
forrte i-r i skala l:7 med en spændvidde på
l.15 rn. cen vejede 4.8 kg og var monteret med
I sri. OSlrl rotaktsmotorer. Den var bygget
efler en :cs;ri;rg fra Svenson. Nr. 2 var i skala
l:8 meti en sp.rndr.idde på 2 m og vejede 3,2
ks os og:e dcn h.nde 2 motorer fra OS, men
kun OSl,i toiuktere. Den tredje og sidste mo-
del var ossri i skaia 1:7 med en spændvidde på
2,25. men med I OSl0 FS firetaktere og med
en vægt på ca. 5.J kg. De sidste to var by,ueet

efter en forstorret skalateening.

Enkelte finesser
På min forespørgsel om, hvordan nitterne
1aves, fortæller Finn: >Nitterne laves med en
stålkam, hvor hver anden tand i kammen er
fjernet. Kammen dyppes i hvid lim, dette kan
man gøre ca. 3 gange, inden du skal tørre
kammen af.

Soden fra udstødning mv. laves med en
fedtblyant. Afmærkning af streger og nitter er
det sidste, der laves, inden man sprojtemaler.

Lemmene og dørene er lavet af offsetpla-
der, og nitterne er hamret ind i dorene. Alle
disse detaljer laves kun af nodvendighed.

Vin,gc os haiepl:n cr bci.jitdt med (1.-1 mm
aeronla:kr'.isfiner. kropp:r er oekla-dt med

-r mrr baisa os opbvgget stlm en båd.
\Ien Finn har nu sagt fan'el til Islanderen,

og det næste projekt er en KZ IV-OY DZU.
Hvorfor nu det?

KZI\/ OY.DZU
Interessen kom i forbindelse med en rejse til
en skalakonkurrence, hvor Finn rejste sam-
men med Ove Riff Alexandersen.

Alexandersen er manden, som alene har
restaureret verdens eneste tilbageværende
Mono Spar, som vi bragte en midterside teg-
ning af i nr. 5/89, også tegnet afAlexandersen.

KZ lV er udvalgt ud fra nogle taktiske
synsvinkler, f.eks. har den 2 motorer, er lær-

Detalje ved vingeopbygningen, der giver mulig-
hed for at afmontere den.wk

Den næsten træfærdige KZ IV.

redsbeklædt og således fri for alle nitterne og
med lav planbelastning.

Finn mangler billeder rill<ZlV OY-DZU,
så hvis der findes nogen blandt vore læsere, er
Finn meget interesseret.

Man bliver noget forbavset, når man beder
om at se de tegninger, som Finn bygger efter.
Tegningerne er kun råskitser på brunt ind-
pakningspapir, så nogen detaljeret teging kan
vi ikke vente fra den side.

Men vi ved, at der er andre, som også byg-

-qer en KZ IV, så måske vi på et senere tids-
punkt vil være i stand til at få også denne
maskine i vores samling af l(Z'ere.

Som man kan se på billedet, er Finn allere-
de nået temmelig langt, idet flyet er næsten
træfærdigt. Vi vil, når den tid kommer, følge
flyets luftdiib.

Næste projekt
Et 4 motorers Lancaster fly fra2. verdenskrig
er det næste projekt. Finn har allerede skaffet
sig en del dokumentation. Vi ved, at der er
andre, der er igang med 4 motorers modeller,
og vi vil senere følge et sådant projekt.

Sydfrns Modelfllveklub
Finn er medlem af S1'd$'ns Modelflyveklub,
som har til huse pii Langeland. Der er ca. 25

medlemmer.
Klubben blev oprettet i1976, og den starte-

de med en lincst! ringsafdeling med 6 mand og
5 RC piloter.

Men man ragede uklar med hinanden, og
klubben har nu kun RC-piloter.

En af initiativtagerne til klubbens start var
Per Strandhauge, som også er kendt som for-
handler af helikoptere.

Området omkring pladsen er ikke det helt
ideelle, idet der er for mange træer og dårlige
tilkørselsforhold; men selve banen er udmær-

ANH
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M o delflyv e l{yts fotokonkurrence
er slut. og i reclaktioncn har vi kunnet gl:ede os over cn clel både gode og sjovu

billeder.
Et udsnit af dc beclste viscs i denne fotomontagc, og som det ses har oplæ-lget.

som blot krævede. at billeclernc pir en eller anden måde skulle have relation til
modclflyvning, givet plads for fantasicn. så clet io bl.a. også fremgirr. at "skifllv-
nin-q" med lidt god vilje kan gå med under moclelt'lyvt:rnes opfattelsc af dette at

flyvc.
Vi har måttet opgive i redaktionen at udpege ct e-tentligt vinderbillecic. nlcn

fotograferne bag dc her viste billeder vil allc fir tilsendt en bcskedcn prrcnrie. ot
det vil sigc følgende: Knud Jensen, Lars Thomsen. IIans-Erik T Larscn. Jesper'

Struve Petcrsen, Kim Frandsen, Anclrcas Steen Niclsen os Jan Btlgell'Clausen'
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Sophisttcated Lady
- en 2-meter svæver fra det ameiknnske fir*o Carl Goldbery
pr@vebyget af Bqrge Martensen

Beslutningen om at stoppe med model-
flyvning med udgangen af denne sæson

var ellers taget; men da pakken med
>Sophisticated Lady< med et brag lan-
dede på bordet i hobbyrummet, blev
fristelsen for stor.

Hun var jo en fiks lille >dame< med
T-hale - og det var ikke prqvet før...

Byggesættet til denne model er stillet til rå-
dighed af firmaet Skandinavisk Modelfllve
Center i Sæby og indeholder alle ngdvendige
dele til færdiggørelse af modellen - dog med
undtagelse af lim og beklædning.

Det første, man bemærker, når man åbner
æsken og kigger på byggesættets indhold, er
de meget bløde og lette materialer, der er
anvendt. Ikke 6t eneste stykke hårdt balsa er
at finde i dette byggeszet - selv ikke for- og
bagkantlister til vingen.

Fabrikanten opgiver modellens vægt flyve-
klar til ca. 800 gram; men anvender man ude-
lukkende de materialer, som æsken indehol-
der, vil modellen sikkert kunne bygges med en
vægt på under 700 gram. - Naturligvis på

betingelse af, at radioanlægget ikke vejer for
meget.

Udstansningerne i både krydsfiner og balsa

er fantastisk fine, og de enkelte dele passer

godt sammen. Samtlige dele til krop ogvinger
er stanset ud, og modellen kan i realiteten
bygges kun ved hjælp af en almindelig hob-
bykniv, lim og et stykke sandpapir.

Tegningen er meget detaljeret, og byggebe-
skrivelsen er ph 32 A-4 sider med ca. 140

billeder og illustrationer. Modellen kan efter
min mening bygges af alle med et minimum af
erfaring.

t+

Som en understregning af, at byggesættet

er komplet, kan jeg oplyse, at æsken indehol-
der klemmer til fastholdelse af forstærknin-
gerne i vingen samt en lille fiks plasticdims til
opmærkning af slidser til rorhængsler.

For ikke at tage fejl af materialerne i blgge-
sættet vil det være en god id6 at bygge model-
len i den rzekkefølge, der er beskrevet i b1'gge-

vejledningen.

Kroppen
Den forreste del af kropen er konstrueret
rimeligt solidt, men den bageste del er kun
opbygget af 2 og 1,5 mm let og meget blødt
balsa. Denne konstruktion virker helt urime-
lig spinkel. Når siderorsfladen med halepla-
net placeret på toppen udelukkende hænger i
den konstruktion, skal der ikke meget til for at
>damen< knækker over på midten.

For at bøde lidt på den svaghed har jeg

forsynet min model med et ekstra lag 1,5 mm
hård balsa på over- og underside. Denne
vægtforøgelse er til at leve med og giver bag-

kroppen netop den styrke. som jeg mener er
nØdvendig, for at haleplan og sideror skal

blive hængende - også efter den første ublide
landing.

Siderorsfinnen er opbygget af 3 lag 1.j mn
balsa med trækkablet til høideroret li-rgencie i

midten. På grund af det meget blode balsa.

som er anvendt, virker det også lidt spinkelt.
så jeg har derfor på be-ege sider af midterstyk-
ket forstærket det med 2 stk. i0 mm brede
kulfiberbånd. En sådan forstærkning vejer så

godt som intet og kan roligt anvendes.

Når man bygger kroppen, skal man undlade
at lime den bageste del af bundpladen på, før
siderorsfladen er monteret. Hvis man ikke gØr

det, kan man ikke komme til at fastgøre træk-
kablet fra hojderoret hele vejen gennem krop-
pen - OG DET SKAL DET - endda helt op

til sen'ohornet og så tæt på dette som muligt.
Det er en fejl i bJ'ggebeskrivelsen, at der ikke
er gjort opmærksom på netop det. Modellen
vil blive helt umulig at styre, hvis dette kabel
ikke er solidt fastgjort hele vejen gennem mo-

dellen.
Sophisticated Lady er forsynet med glas-

klar kabinehætte, pilotfigur og instrument-
bræt. For at få plads til batteriet helt fremme
har jeg undladt at lave det indbyggede ballast-
kammer. Modellen kan så trimmes ved hjælp
af radioanlægget alene, men der er så ikke
længere plads til pilotfiguren og instrument-
brættet. Hvis man r'ælger at flytte batteriet
tilbage for at fii plads til denne >pynt<, skal

man være forberedt på. at der skal bly i snu-

den.

Vingen
Hvis kroprer: konstruktion på nogle punkter
virker iid: spinxei. er vingen til gengæ1d byg-

Eer rnegei solid. Den skal efter tegning og

t'eskrirelse blgges i 6t stykke, men der er i
bl.ggevejledningen givet anvisning på, hvorle-

des man kan bygge vingen 3-delt. Dette arran-
gement med aftagelige øter er imidlertid så

-siftigt, at jeg ikke vil anbefale det. Det nød-
vendige stål og bærerør til denne ombygning
er iøvrigt heller ikke med i byggesættet.

Ønsker man at dele vingen, er der efter min

mening kun 6t sted, det kan gøres, og det er på

midten. Vælger man, som jeg har gjort, at dele

den der, skal der bruges 1 stk. 5 mm pianotråd

ca. 200 mm langt, 2 stk. bærerør ca. 100 mm

lange og med 5,1 mm hul samt et stykke 2 mm

3 stk. 2-nteter: Fra venstre Sophisticated Lady,

Blue PhoenLt og Riser.



krydsfiner. Bærerørene skal anbringes i en
kasse af 2 mm krydsfiner umiddelbart bag
hovedlisten, og limen, som skal bruges til det-
te arbejde, skal være langsomttørrende epoxy
(Blå Araldit eller lignende). De krydsfinerfor-
stærkninger, som li_qger i by_egesættet, kan
uden problemer anvendes ved en deling af
vingen.

På trods af de meset lette materialer, som
er anvendt til vingekonstruktionen. virker den
som sagt meset solid. men den er. på grund af
den specielle opbl'gnin_e. ikke særlig vrid-
ningsstabil. - så pas på. når den skal beklæ-
des: man kan let komme til at vride den skæv.

Vingen cr forsvnet med D-box - men kun
på oversiden. og beklædningen er nedfældet i

Sophisticated Lttdt': Beklædningen er grå og lys blå.

profilerne, så der er ingen capstrips bag den-
ne.

Konstruktionen af både krop og vinge er
lidt speciel, men det hele virker i øvrigt meget
fornuftigt, når man først er kommet i gang
med byggeriet. Montering af kabinehaetten på
rammen kan godt drille lidt, så vær forsigtig,
når du begynder på det.

Inden man fastlimer siderorsfladen til
kroppen og haleplanet til siderorsfladen, vil
det være en fordel at beklæde disse ting først.
Det er meget besværligt at beklæde de to ting,
efter at modellen er faerdigsamlet.

Der er god plads til radioanlægget, også

selv om servoer og modtager måskc er lidt i

overstørreise.

Modellens data

Spændvidde: 1960 mm
Længde: 1050mm
Vægt: 830 gram
Planareal: 42 cm2

Planbelastning: 19,76 gram dm2

Profil: Clark Y mod.

Delingen afvingen koster i ekstra vægt ca. 60-

70 gram, så vil man have en meget let model,
er den operation ikke lige sagen.

Som tidligere nævnt vil modellen med et let
radioanlæg kunne bygges med en vægt på

under 700 gram; men pas på, skal modellen
bruges til konkurrence i 2-meter klassen, vil
det nokvzere en fordel at kigge lidt på svaghe-

den ved halebommen.
Sophisticated Lady har nogle fremragende

flyveegenskaber. Den reagerer harmonisk på
rorene og i særdeleshed sideroret - nul pro-
blemer - heller ikke i medvind. - Og så går

den lige til tops som på skinner.

Goldberg har gjort det igen...
Modellen vil ikke få problemer med at kla-

re sig i konkurrence med mere kendte 2-me-
ter svævere som ,Blue Phoenix", >Riser< og
den lidt ældre søter >Gentle Lady", som kom-
mer fra samme firma.

Sophisticated Ladyvil ikke komme til at stå
i skyggen af nogen som helst, for hun er samti-
dig en flot "pige".

Træningsstellet >>OSWALD<
Begyndere i helikopter-fa_set anvender ofte
med mere eller mindre held en hula-hop ring
for at give understellet en større trædeflade.

I et udenlandsk modelblad advarede en
erfaren helikoptermand imidlertid for nylig
mod den type understel, idet han fremførte,
at ringens store diameter og vægt let fik mo-
dellen i kraftige svingninger, som det kunne
\ æi- s\ ært at få under kontrol.

H:r> :åd var i stedet, at man skulle lave et
.1,;. af elektrikerrør og sætte en bold på
:r-r;:1 ilf hver krydspind. Træningsstellets
::;:cc skulle være 50-757a af rotordiamete-

=

--:-: .::: .i:rrovet ideen på en MFA helikop-
:-: : .-.: !:li:tlire. at det virker fOrtræffe-
.ii.

Tr- .-:--::i "f rorene lavede jeg et kryds af
i' ;r::: r,-_'-.:r::r rtrn.ast iklie?). skar rørene
iil e : :: =:--::..:=, :: --<r; af rotordiameteren
oS ,i::'lc;- >:--:. :--r:ri:qrtku_fier på r0render-
ne mec slr.r::.-:::. S:=--;: :-cv irs:ejort til mo-
dellens meder :r:-: ::.'.;::':;. ,'i i:n .rmlc-
de væsttbrogelse r..', :. ll ,c:a:n.

Stellet viste sis ai hare ::r .:::o.is l:eccr
støddæmper-evne. De :iLrrc i-Li;.: :t:r :: litr
en gnidningsmodstand. at modeiien næsren
kan trimmes, før vi letter. og kommer modei-
len skævt ned til landing, glider kuglerne på

græsset, indtil modellen stopper uden ten-
dens til at vælte.

Laver jeg en bommert i landingsøjeblikket
og "flopper" ned fra hovedhøjde, hopper min
MFA lystigt afsted med op til 30 cm høje hop
med en ynde, som isbjørnen Oswald gør det

fra isflage til isflage i TV's telefonspil, uden at
der i øvrigt sker noget, så seiv om jeg ikke er
røget i vandet, er jeg forlængst iskold overfor
landingsøvelser og kan næsten høre modellen
juble: 

"Hurra - vi har vundet".
lpi
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Opstart afmotoren
I Modelflyve Nyt nr. 4/89 blev fortalt om
gløderørsmotorens indretning og om,
hvordan man installerer den og gør den
klar til start.

Her vil vi nu i Holger Deleurans over-
sættelse af brugsvejledningen til OS mo-
torer og i Arild Larsens bearbejdelse gå

videre i vores motor-introduktion speci-
elt for begyndere, og denne gang gælder
det så starten.

1) Montering al gløderør.

Fastspzend gløderøret med topnøglen se fig. l.
Gløderøret skrues først fast med fingrene,

fØr du anvendcr topnøglen.

2) Montering af propel.

Monter propellen på motoren med den dertil
beregnede møtrik med fingrene, således at
kompressionen begynder, når propellen er i

vandret stilling (se fig. 2).
Når denne stilling er fundet, fastspændes

propellen med den dertil beregnede nøgle.

3) Kontrol af utæthed.

\\\\r\)
Check for utætheder ved gløderøret ved at
dryppe et par dråber brzendstof ned omkring

16

/ . r3ru \\lI \4'--.--.1 I ----n.

Drej nåleskruen med uret for at opnå en
mager blanding. Drej nåleskruen mod uret for
at opnå en fed blanding. Se fig. 6.

7) Helt åben gasspj€eld.
gløderøret. Drej propellen fra vandret til lod-
ret som vist på fig. 3.

Hvis du bemærker en utæthed ved -clodero-
ret, skruer du det af og skifter gloderorsrin,len
(kobberringen).

4) Påfyldning af brændstof.

Afmonter brændstofslangen på motoren og

forbind denne slange med din påfyldningsfla-
ske (pumpe). Når tanken er fyldt, vil det over-
skydende brændstof løbe ud af overløbsrøret
(se fig.4).

Husk at sætte braendstofslangen tilbage på

din motor. Pas på støv og snavs ved påfyldnin-
gen.

5) lndstilling af nåleskruen.

Drej nåleskruen i retning af pilen som vist på

fig. 5, indtil den er helt i bund. Brug ikke vold
ved denne operation.

Posilitlnen. hvor nåleskrucn stopper. cr i

helt lukket tilstand.
Læg mærke til mærket på nåleskrucn. Drcj

derefter nåleskruen 1.5 til 2 omganse trr din
lukkede position som vist på fig. 5a.

O) Åbning og lukning af nåleskruen.

Lukket

8) Snapsning (choker).

Bræn dstoi-tilsan-e
Brændstofslange

Placer en finger over karburatoren for at cho-
ke motoren. Drej propellen to til tre gange

eller mere, som vist på fig. 8. for at brændstof-
fet kan blivc pumpet fra tank til motor. Iagt-
tag briendstofslancen. medcns du drejer pro-
pellen, dcr skullc gcrne komme brændstof
genncm slanqen ill m()toren.

Choker - hvor meget?

Ei:cr ri brændstoffet er trukket op til karbu-
rdtor.n. drejes propellen et par gange mere

ior at få brændstoffet ind i motoren. Mæng-
den af brændstoffet, der kommer ind i motor-
en. er en vigtig faktor for at kunne starte. Når
motoren har været startet en gang, og du atter
starter den, er det næppe sandsynligt, at du

behøver at choke igen.

e)

Forbind endnu ikke startbatteriet til gløderø-
ret-

E"g, 
Heltåbenposition'

i..l-:.^+@\!u^Lct \ \
\\ '.".\ åben'-\7

lukket gas-spjæld

I l; ',?. ->rl?<{.:+,:i': \



13) Motoren starter.

Motoren skulle gerne starte
omdrejninger.

14) Nåleskrue justering.

16) Nåleskrue justering.

Da nåleskruen er lukket lidt ned efter juste-
ringen, vil motoromdrejningerne for6ges med
en høj "skrigen<. Drej stadig nåleskruen 10-15

grader som vist på tegningen, og afuent en
ændring af motoromdrejningerne.

Det er nødvendigt at justere nåleskruen
med små justeringer og med pauser ind imel-
lem, indtil det maximale er opnået.

17) Hvordan stopper jeg motoren?

Luk karburatorspjældet indtil laveste
omdrejninger.

mulige

Klem et par fingre om brændstofslangen
eller fjern slangen fra karburatoren.

Rpr ikke yetl nororen - tlert er meget varm!

I næste nr. af Modelflyve Nyt vil vi komme
ind på fejlfinding, brændstof, gløderør mv.

Anld

Ved varm motor drejes propellen ca. 3 til 4
gange mod uret. som vist på fig. 9.

Ved en kold motor drejes der ca. 10 gange.

10)

Sæt startbatteriet så langt væk fra motor og
propel som muligt.

En hjælper til at holde modellen ved op-
start er af sikkerhedsgrunde nødvendigt.

Brug altid din startpind eller en speciel
gummifinger eller arbejdshandske. Pas på
propellen.

11) Opvarmning af gløderøret.

Anbrin_c _*ioderorsclipsen som vist på fig. 11,

:flei ;i ;u rar tbrbundet den med startbatte-
:ic: -

12) Drej propellen til start.

Drej propellen med nogle hurtige og kraftige
ber'æselser som vist på fig. 12.

efter nosle få

'i r ,/,,,,tlll///

Juster nåleskruen indtil udstødningslyden
skifter karakter. Lyt omhyggeligt til lyden.

Drej gradvis nålcskruen ned indtil en "skri-
gende" lvd. der er lanct hojcre end lvden ved
st aft.

15) Afbrydning af batteri-ledningen til glø-
derøret.

Pas på ledningerne til clipsen, når du fjerner
den fra glødercret, ledningerne skulle me_qet

nødigt gå i propellen.
Stopper motoren ved fjernelsen af strøm-

men. luk da nåleskruen en lille smule. ca. 30
grader.

l7

/>
/ //.
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Lær at flyve linestyring:

Lll. styre t kun s tflyrning
- begynde{programmet
I dette nummer vil vi se på manøvrerne tilbegynderprogrammet i kunstflyvning, ,umt på
udviklingsmulighederne i form af ;r;.;-;;
mere velflyvende modeller.

J,eg håber at du og din model stadig har detgodt efter øvelse i sløjfe- og rygflyvningen, oqvl rortsætter med at kombinere de lzerte mal
nøvrer til et korrekt udført begynd..progru.
ikunstfllvning.

_ _ e5':f,_:,t3.etr:

Fis. I b.

['ig. 2.

Begrnderprogrammet
Srarr.. Du skal kunne starte din motor os ha\_e
flyet i luften inden for l minut.

Sran af flyvning: Modellen skal rulle fra-1.5
m .til 

tA omgang, inden den letter oe skal

:10_.," !:t om ga n gs fl yvn i n g ve d jæ"" ;i-;;;;
op,na,en flyvehøjde. der ligger fra 1.2 til l.-g m.

,. ,no.l vr går videre i programmer, skal r.i
trge huske på et par småting, nemlig at du skal

flyve. mindst 2 omgange vandret flyvning mel_
lem hver manøvre, så dommeren har tid til at
notere bedømmelserne fra forrige flyvning.

-:\.1
rrrt U;,io

Fie.

L.- \, ,rL, I ,';:;,-..'d':-?3_a\.{_=:!:-'
lNo

I n D.,paup€a
I

. 3 inlvendige loops i rrrck. Loopene skal ud_
føres helt jævnt, de skal li,ege i ,urnrn" Uon".
Se fig. 1a og t b.

Bemærk, at de indvendige loops bør udfø_
res lidt forbi medvindslinien. så stignin!.n iloopet foregår i lior modvind, 

"g 
;;;X;;

hjælpcs derved meget gennem manøvren.
Blæser dct rigtig meget, skal man gå l-g;;;
frem i r.inden tbr ar forhind.. rnoi"ff.nToi
accelerere op i tbr stor fart. Se fig. 2.

,..Y:,{r,.." befinder sig nu i ryfutyvning _ og

",1 :i,.:. t3n{e1ne godt sammen. Flyvn-ingei'
sl(al naturligvis foregå jævnt og ligeud i v-an_
orer nøJde, dvs. ca. 1,5 m.

Fllv først 2 omgange (husk at markere for
manøvre efter l. omgang) _ du fortsæt.ter os

ll..r 9",2.oryange r1,gflwning. der gældei
og.så skal du fl.we endnu 2 omgange iandret
inden næste manovre. hvor du ågri.tul .*t_
ke den frie arm i r,ejret 1 omgang inden den
nye manøvre _ her -i udrendige loops.

. Det blev til i alt 6 omsanges rygflyvning, og
du kan være næsren -*ikier irå, "t"d; "; 

;?gr;
svimmel nar cieri., iidspunkt. Men du ,tut fo-rtl
sætte m.c de .l udr erdise ioops.

+
,*o

Disse udføres, før vi når medvindslinien, så
modellen senere under stigningen i foop.i
igen hjælpes af vinden, se fig. 3 a"og 3 b. '



Fis. 4 b.

ee' x! &

Fie. 5 b.

Fie.

Fig. 5 c. Yedvandret ottetal starter du det indvendi-
ge loop, inden du når til medvindslinien, dvs.

manøvren starter i medvind. Dette giver ofte
problemer, da modellen ikke flyver ret stærkt
på dette tidspunkt, og det kan være vanskeligt
at holde linerne stramme. Derfor kan det

e t,. være nødvendigt at flytte manøvren lidt, så du
starter tæt ved medvindslinien, se fig. 7.

Nu skal du igang med et lodret ottetal, se fig.
8aog8b.

tNo

Fig. 1a. t'b ..2.r5.t.

Efter de obligatoriske 2 omgange samt mar-
kering for næste manøvre, skal du igang med
allave2 trekantede loops, se fig. 4 a og 4 b.

Der er mange, som gerne vil slå en genvej til
at blive verdensmester, når de skal øve tre-
kantede loops- og det ender ofte i græsrods-
højde. Modellen skal ikke "hakkes" rundt i
kanterne - den skal flyves, så øv dig efter
opskriften i fig. 5 a, b og c.

Næste manøvre er vandrette ottetaller, der
består af sammenkoblede indvendige og ud-
vendige loops, se fig. 6.

Fig. E o. t.h r t r( lt

På figuren er ottetallet vist udført symme-
trisk om medvindslinier-r. men du kan være
nødsaget til at flytte manøvren nogle meter til
hver side afhængig af hvilke problemer du
har.

Kniber det med at holde linerne stramme i
det nederste (indvendige) loop, så start ma-
nøvren ca. 4 m længere til venstre (pkt. I).
Kniber det derimod med at holde linerne
stramme i øverste (udvendige) loop, skal du
udføre manøvren ca. 4 m til højre for med-
vindslinien (pkt. II).

Nzeste manøvre er ottetal over hovedet (2
stk.) - og den er lidt svær at vænne sig til, for
man skal bøje, vende og dreje sig, så man føler
sig næsten som en helbefaren artist bagefter.
Mangvren skal se ud som vist på fig. 9. På fig.
10 kan du se, hvordan du skal bære dig ad med
at udføre manøvren.

ra tu.]....r

Fig. 5 a.

Ftg. 6 b.
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Fie. 9. a.r. lt.la.

Den sidste svære manøvre er firklBver, der

er en kombination af loops. Manøvren ser ud
som vist på fig. 11 a og 11 b.

$al-
t.i
I

Fig. ll s. t't'

Sidste manøvrehedder landing og den skal

naturligvis foregå glidende og roligt. Tipper
modellen om på ryggen, får man ingen points.

Dette var i grove træk begynderprogram-
met, som du nu kan gå igang med at tr?ene på.

Få yderligere oplysninger om konkurrence-
reglerne i din klub eller fra Cl-unionens se-

kretariat.

Egnede 6 cm3-motorer
Flyver du med små modeller (dvs. under 5

cm3-motorer), vil du nok have haft problemer
med at udføre kunstflyvningsprogrammet
pænt, enten fordi modellen fløj for hurtigt,
eller det kneb med at holde linerne stramme.

Løsningen derpå peger i retning af længere

liner, og dermed mere plads i rummet til ma-

nøvrerne. Dette giver dog problemer med

hensyn til at holde linerne stramme, så vi
ender altid derhenne, hvor vi anbefaler at
bygge en model til 6 cm3-motor eller større.

Fig. I I b.

Fig. 8 b.

Fig. I0 o *
I0 c.+

ris. na. I

I das er vi så heldige. at der er nogle ud-
mærkede bl.scesæt på markedct til denne

motor-itorrel\J. hr orel kan næ\ ncs: Med flad-
krop: SIG T$i:icr os Ben\hee o-s HR Prima
sami hulkropsmodeller som SIG Akrobat og

Chipnunk. Lr,g \fagnum, så der er muligheder
nok.

Jeg vil dog anbefale at bygge en fladkrops-

model forst. da den er nemmere at betiene og

modificere (især tank), indtil dit grej virker,
skont hulkropsmodellerne normalt flyver lidt
bedre og er pænere.

Hvis du har mod på selv at skære træet ud

til din model. har Linestyrings-unionen en

szerdeles god tegning til hulkropsmodellen

Starlett, der er yderst velflyvende og ikke svæ-

rere at bygge end mange byggesæt. Modellen
er konstrueret af Leif Eskildsen, der har væ-

ret Danmarksmester utallige gange.

+I0 b.Fis

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

øs Å // .tn
o'l< ær sææ,

ærso8 0Q &aEf
ø st4* ,/. va@-

3 ,|

2

\
\
\

";*

/

-/

20



Motorer

Der findes et utal af motorer, der kan anven-
des til de lidt større modeller, men så sandelig
også flere, der ikke duer til vort formå|. Der-
for vil jeg her nævne nogle få motorer, vi har
erfaring for er nemme at køre med, robuste og
i det hele taget egnede til linestyret kunstflyv-
ning.

6 cm3-motorer: Fox 35, OS 35 FP, Super
Tigre 35. Og af større motorer bliver der
herhjemme især anvendt OS 40 FP, Super
Tigre 46, OS 46 SF samt de store 10 cm3

Merco 61 motorer.

Indstilling af motoren
Vi vil gerne opnå en konstant hastighed i vort
flyveprogram. det må i hvert tilfælde ikke gå

for stærkt. da vi så ikke kan nå at lave manøv-
rerne inden for vort begrænsede flyverum.
Derfor indstilles motorerne med lidt for fed
blanding, så motoren 4-takter ligeud. (Nogle
motorer 4-takter endda i hele fllveprogram-
met). Når modellen så skal stige i en man6vre,
vil motoren gå rent, og have tilstrækkelig
kraftoverskud til at trække modellen gennem
manøvren - men når så modellen begynder at
dykke, er det vigtigt, at motoren igen slår over
i 4-takt, da modellen ellers vil flyve for stærkt
ind i næste manøvre.

Det er lige netop på dette punkt mange af

de kraftige, og særdeles fine motorer sivgter -
de er nemlig ikke >timede< i indsugnings- og
skylletider til således at >veksle< mellem 4-

takt og 2-taktsgang, og det er årsagen til, atjeg
herover har anbefalet dig at anvende de før-
nævnte motorer, der erfaringsmæssigt kan
køre tilfredsstillende.

HR 54 PNMA forsynet med Super Tigre 46

Motor.

I næste anikel vil vi gennemgå forskellige tanksy-

stemer og senere om timning af modellen til
toppræstation.

For begyndere:

Et byggebræt
og hvordan det kan bruges
Jeg har flere gange bemærket. at be$'1ds1s
kan have svært ved at bygge en vinge lige. På

årets sommerlejr gik 6n af årsagerne op for
mig ved at betragte aktiviteterne i byggerum-
met - man brugte ikke byggebræt!

Jeg vil derfor her skrive et par ord om dette
uundværlige hjælpemiddel.

Hvor stort et byggebræt, man beh6ver, af-

hænger naturligl'is af, hvor store modeller
man skal bygge. Jeg har selv to stk.: et på
50x150 cm til store stuntmodeller og et på

30x90 cm til modeller for 2,5 cm3. Brættet er
meget enkelt i opbygning: det består af en 20

mm spånplade, hvorpå er limet en 13 mm
cellotexplade. Spånpladen giver styrke og
stivhed, men er for hård til at stikke nåle i,

derfor cellotexen. For at beskytte kanterne
har jeg sømmet kantlister på hele vejen rundt.

Når en vinge med stuntprofil skal bygges,

starter man med at hæfte tegningen fast på

byggebrættet med hæftemaskine eller tape.
Hvis man ikke vil Ødelægge originaltegnin-
gen, kan man tegne den over på pergament-
papir og så bruge kopien på byggebrættet.
Det er nok på kopien at indtegne lister og
ribber.

Skal man bygge en vinge med et profil som
vist på tegningen, starter man med at szette

den nederste hovedbjælke fast på brættet
med nåle, nøjagtigt hvor hovedbjælken ervist.
For- og bagkantlisterne skal klodses op i ret
højde og sættes fast. Opklodsningen kan gØ-

res med en liste, der går i hele vingens længde,
eller med balsastykker, pladserede med korte
mellemrum og fatholdt med nåle. I et bygge-
sæt er for- og bagkantlisterne ofte skåret i
profil, men bygger man efter tegning, vil det
være lettere at bygge vingen først og så profi-
lere listerne ba_eefter.

Når listerne er sat på plads med nåle (gerne
igennem både liste og opklodsning ned i byg-
gebrættet). limes ribberne på, 6n ad gangen,

o_q til sidst monteres den øverste hovedbjæl-
ke. Når alle limninger er gennemtørre, kan
vingen tages af byggebrættet og gøres færdig
med vingetipper, styretøj med mere.

Med denne metode bliver vingen nøjagtig.
idet den er bygget direkte på tegningen, og

med omhyggelig opkiodsning undgår man, at
den bliver vredet.

Henning Lauritzen
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ClimAx
Af Allan Ternholm

Der er flere ting her i livet, der ikke udfor-
mede sig på den tiltænkte måde, og som man
derfor kun er interesseret i at glemme. Hertil
kan nzevnes en række eksempler, som er sa-
gen ganske uvedkommende, for her er det
tanken i stedet at opfriske noget, som gerne
tåler en gentagelse.

Modellen Climax er nemlig så godt som en
gentagelse af en 4-5 år gammel konstruktion,
som Aage Westermann dengang døbte Cool
Max. Modellen udmærker sig ved at være
rimelig hurtig at bygge og ved at have virkelig
gode flyveegenskaber. Med en model af den-
ne type skulle det ikke være umuligt at opnå
stillevejrstider på et godt stykke over de tre
minutter. Min egen model fløj en tidlig mor-
gen 190 sek. fire gange i træk, og dette kan
godt gøres bedre, hvis planerne var glattere,

vridningerne mindre osv. Alt i alt egner denne
model sig til den lidt erfarne A-2 flyver, som
ønsker en model til stillevejrsflyvning og ter-
mikflyvning og en model, der kan fl1ves i
hårdt vejr.

Hvad angår bygning af modellen kan jeg
henvise til Modelflyve Nyt nr. U85, hvor Aage
Westermann giver en god beskrivelse af bl.a.
bygningen af Cool Max. Opbygningen af ho-
vedplanet er næsten lig Cool Max'en bortset
fra webbingen. Her foretrak jeg at udfylde
mellemrummet mellem hovedbjælkerne med
balsa. Dette letter byggearbejdet en del, uden
at man behøver at være nervøs for styrken.
Man bør dog stadig have krydsfin6rswebbing
mellem de tre første ribber for at undgå, at
hovedbjælkerne løsner sig fra hinanden.

Jeg har efterhånden fået det indtryk, at de
fleste, som ønsker at indbygge en cirkelkrog i
en FlA-model, ofte monterer krogen uden at
have mulighed for justering i forhold til tyng-
depunktet. Da det er af stor betydning, at man
har mulighed for at eksperimentere på dette
punkt, har jeg lavet en tegning af min løsning
på problemet. Ofte drejer det sig om få milii-

meter for at opnå det perfekte katapult og en
god højstart. Systemet er fremstillet i krydsfi-
n6r og passer til en cirkellinekrog.

Ideen ved systemet ligger i den fordel, man
opnår, hvis man bruger en Thomas Køstes
digital-timer, da man kan montere kontakten
mellem de to sideplader. Indstillingen af kro-
gen i forhold til tyngdepunktet foregår ved at
løsne skruen i toppen, skubbe systemet til den
ønskede position og skrue fast igen. Desværre
bliver man også nødt til at justere længden af
snorene, men dette gøres let ved at benytte
små stykker alu-rØr, der klemmes omkring de
to snore, så der dannes l6kker, hvori siderors-
systemet er monteret. Løkkerne kan let gøres
kofiere eller 1ængere efter behov.

Resten af koppen er fremstillet af en skal
af fyrretræ omgivet af 1,5 mm krydsfin6rpla-
der. Dette giver en let konstruktion og samti-
dig masser af plads til montering af timer,
krog, sender og bly.

Hvis du er interesseret i dette system og har
brug for hjælp, er du velkommen til at ringe
på tlf. 86 24 04 95.

Test af O.S. MAX-CZ-A
Af Lars Pilegaard

En højtydende minimotor for den
motorerfarne, der stiller krav til både
høj ydelse og lang levetid, vurderet af
Lars Pilegaard.

Testmotoren blev stillet til rådighed af
Graupner i Aalestrup for snart to sæsoner
siden, og jeg har nu kørt mere end 20 liter
brændstof gennem motoren i modeller med
både høj og lav planbelastnin_q og kan indled-
ningsvis fastslå, at det ikke er nogen helt al-
mindelig flymotor.

Forhistorie
Historien starter, da Kyosho markedsførte en
ny klasse modelracerbiler med O.S. 10 FSR
motorer. Klassen blev en succes i Japan, men
snart kom den ene bil efter den anden retur
med defekt motor.

O.S. sporede fejlen til brugerne, som for at
få ekstra fart pinte de små motorer på nåle-
skruen i den grad, at der opstod sm6ringspro-
blemer, og det er jo en situation, vi også
kender på modelflyvepladserne, alle brugsan-
visningernes advarsler til trods.

L6sningen blev ikke en bedre FSR, men en
helt ny motor kaldet CZ udstyret med en
nåleskrue, som kun kunne drejes 30 grader,
og som altid kørte til den fede side, og for at få
samme kraft som en pint FSR blev cylinderen
glort lidt st@rre, ligesom motoren blev forsy-
net med køletop, kuglelejer og startkonus til
både el- og snorestart.

Det gik bedre, og succesen blev søgt udvi-
det også til færdige RC fly, som dog endnu
ikke er set uden for hjemlandet. Mange øn-
skede imidlertid at bruge CZ motoren i byg-

gesætsfly, men da den >faste< karburator
kræver en ganske nøjagtig tankplacering, som
sjældent kunne tilgodeses, kom motoren på
markedet uden køletop og startkonus, samt
med almindelig nåleskrue. CZ-A motoren var
hermed skabt.

Testmotoren
Om testmotoren fortæller databladene:

cylinderstørrelse 2,l1,ccm

omdrejningsområde 3.000-20.000 omdrejnin-
ger pr. mlnul
140 g

og testmotoren blev leveret med glødergr og
sædvanligt O.S. tilbehør, men uden dæmper,
som det er sædvane for Graupner.

Dæmperen skal altså købes særskilt, og der
anvendes reelt de samme dæmpere som til
O.S. FP10 og FP15. Det vil sige dæmpere med
en ekstra dæmpereindsats til enten direkte
montering på udstpdningen eller med et
krummerrpr, som det bruges på f.eks. Graup-
ners lille Eurofighter.

Karakteristik
Motoren er en encylindret luftkølet gløde-
rørsmotor med brændstofindsugning gennem
krumtappen, og om motorens indre kan end-
videre oplyses, at det løse cylindersæt er af
ABC typen, at krumtappen løber i 2 kuglele-
jer, og at karburatoren er udstyret med luft-
blandeskrue til tomgangsindstilling.

Gløderør og brændstof
O.S. fabrikken anbefaler sit eget gløderør nr.
8, og som brændstof anbefales 3-5Vo nitro og
12-22% vegetabilsk olie eller syntetisk med
tilsvarende viscositet.

På testmotoren er der næsten hele tiden
blevet kørt med 20Vo vegetabilsk olie og uden
nitro, da nitroen ikke har nogen målelig ef-
fektforbedring, men måske nok er en hjælp i
meget koldt vejr.

En enkelt dag er motoren blevet flØjet med
k:-ln l07o vegetabilsk olie og 5Va nitro, og den
var den dag pladsens ubetinget hurtigste både
vandret og lodret op. Der var intet at se eller
høre på motoren efter endt flyvning; men pas

på, der er ikke noget at give af, hvis motoren
kgrer magert/varm.

boring
slaglængde

14 mm
13,7 mm

I

l

vægt

25



Testresultater

Fabrikken anbefaler propeller i størrelsen 7 x
5, 7 x 6 og 8 x 4, men da propellen i den sidste
ende skal vælges ud fra fly, bladtype etc. har
jeg målt motorens maks. med flere forskellige.

Målingerne blev gjort med påmonteret
dæmperindsats, og brændstoffet var uden ni-
tro og med 20Vo vegetabilsk olie. Brændstof-
fet var friskblandet, og det var 5. gang, der
blev blandet en fem liters dunkfuld til motor-

Resultatet blev som f6lger:

Top Flite

Graupner

Tornado 7 x4 15.400

Kavanblå 7x4 15.500

MasterAirscrew 7x4 14.700

Uden den ekstra dæmperenhed forbedres
ydelserne en anelse, men forbedringen står
ikke i forhold til den øgede støj, så det vil jeg
ikke anbefale.

støj
Systematiske støjmålinger har ikke været fo-
retaget med de forskellige propeller, da så-

danne målinger ikke giver noget reelt billede
af >nabostØj<, men ved alle flyvninger er der
brugt det ekstra dæmperstykke, og ved alle
lejligheder har tilskuere og medpiloter ud-
trykt undren over motorens behagelige lyd og
efterlyst tilsvarende dæmpere til andre mo-
torer.

Kun 6n gang blev støjen målt med en
Graupner 7 x 4 propel på 1 meters afstand, og

Udst4dning til CZA motor.
Det el<stra dæmperstykke ved pilen kan om

n@dvendigtfjemes. Foto: LPI

målingen viste kun 1 dBa mere end en tilsva-
rende model udstyret med elmotor og Graup-
ners lille klappropel, så det var ikke helt galt,
når tilskuerne påstod, at CZ-A motoren støje-
de mindre end flere elfly. O.S. er for alvor ved
at få fat ilyddæmpningen.

Praktiske erfaringer
\{otoren er altid blevet håndstartet og starter
utroligt villigt med bare >strøm på dåseu,

hvad enten den er kold eller varm, blot den
ikke er druknet, og det er som oftest det, der
er fejlen, hvis motoren ikke starter efter 2-3

startslag. Så klemmer jeg sugeslangen flad,
slår et par gange mere og slipper så slangen
igen, når motoren kører.

Motoren har fløjet i tre forskellige model-
ler, nemlig en Rodel SAAB 105, en hjemme-
konstrueret Me-109 med og uden hjul (knap-
på understel) og Simprops Technicoll SE-10

ligeledes med og uden hjul.
Motoren slæber ubesværet både den lille

Me-109 og Technicollen op fra jordstart, og
med motorsvæveren skalder ikke tages særli-

. ge forholdsregler, da luftmodstanden er så

,t| stor, at motoren ikke accellererer op i de helt
::4tl* høje omdrejninger grundet medløb.

Med de 2 små modeller er det en anden sag.

Få sekunder efter take-off tror man modellen
udstyret med en tændt effektpotte, og hastig-
heden, men ikke lyden, øges betragteligt.

Det betyder, at motoren nu skal stilles end-
og meget fed i startøjeblikket for ikke at køre
magert med motorstop til følge i luften, og er
banen dårlig eller modellerne tunge, kan du
mecl fed karburatorindstilling få svært ved at
komme sikkert i luften også ved kast. I fremti-
dcns små modeller vil jeg derfor bruge en
ekstra miniservo til regulering af nåleskruen,
hvad jeg tidligere har brugt med held på Dra-
kenmodeller med effektpotte.

På alle tre modeller var motorgangen i øv-
rist mest stabil og pålidelig med tryktank,
ligesom tanken skulle placeres med største
nøjagtighed.

Brændstofforbrug
Fabrikken optiver et forbrug på 100 ccm pr. 10

minutter fuld kraft. os det er nok ikke helt
forkert. da je_e med et normalt flyveprogram
med varierende _easindstilling på samme tid
bruger ca. 50 ccm. Altså ikke nogen dyr motor
i drift.

Konklusion
Det er afgjort ikke nogen beryndermotor,
men har du erfaring og behov for den ekstra
kraft i specialmodeller, er CZ-A motoren
pengene værd, og for den eksperimenterende
RC pilot må det være oplagt at bruge denne
motor til minifly med ducted fan, taget i be-
tragtning, at der jo fra motorens billinie kan
leveres både startkonus og større køletop.

8x4 11.400omdrej. imin.
8 x 6 9.600

6x4 21.000

7 x4 14.200

7 x5 13.900

7 x6 12.500

Bygge- og flyvetest af
Super Hots
Tekst og foto: Bjørn Jøwad

It'sHOTINTOWN.
Hotte nyheder og begrundelsen for, at
Bjørn Jørvad er blevet super hot fan af
Super Hot.
To kendte modeller fra serien Hots
hjemtages nu af firma Avionic, Århus

Det drejer sig om Hots, der er beregnet for
motorer fra 3,5 ccm til 6,5 ccm Z-takt (eller 7,5

ccm til 10 ccm 4-takt). Vingefanget er på1219
mm, og vægten angives til 1,3 - 1,8 kg.

Super Hots lagerføres også, og denne er
beregnet til en 10 ccm 2-takt (eller 11 ccm til 15

ccm 4-takt). Vingefanget er 1371 mm, og væg-
ten ligger imellem2,2 - 3,2k9.
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Hots-familien er meget kendt og udbredt i
Amerika og topper faktisk med en jumbo-mo-

del med vingefang på 2480 mm, som er bereg-
net for motorer op til 62 ccm 2-takt, og derud-
over findes et bi-plan beregnet til motorer fra
7,5 ccm2-takt.

Fællesnævneren for alle modellerne er, at
vingeprofilet er tykt og symmetrisk, og de er
meget velflyvende, således at de kan udføre
alle kunstfl yvningsman6vrer.

Modelfllve Nyt har valgt at teste Super
Hots, da denne model faktisk kan flyves ud-



mærket med motorer nede fra 6,5 ccm, dog
anbefales der så monteret et resonansrør fra
start.

Første indtryk af sættet.
Byggesættet er opbygget helt af træ,. Alle dele
ligger pænt i den gode og stabile indpakning.
Fittings m.v. er emballeret særskilt. Der
mangler tank, motorfundament, alle typer
links, hjul og stelringe.

Trækvaliteten er helt i top, og til hjælp for
byggearbejdet medfølger en 1:1 tegning samt
en byggevejledning på 32 sider.

Byggevejledningen fortjener næsten et helt
kapitel for sig. Jeg har aldrig været udsat for
så grundig og detaljeret vejledning før. Det er
næsten en skam, den er på engelsk og anven-
der tommer i målangivelserne. Byggevejled-
ningen er forbilledlig, og mange af punkterne
kunne danne skole for mangen en fabrikant,
for ikke at tale om grundlæggende viden for
førstegangsbyggeren.

Byggevejledningen er opbygget med teg-
ninger og tekst.

BYGGEARBEJDET:

Bygning af vingen
Byggevejledningen indleder med at fortælle
om, hvilke hjælpemidler der skal benyttet til
konstruktionen, samt med at give nogle tips
om det at skære i balsa og benytte Clano til
limning.

Da vingen indgår i kroppen, begynder man
med at konstruere vingen.

For at silue, at vingen bliver helt lige, star-
tes med at lave en lære på byggebrættet.

Dernæst gøres alle ribber klar, og disse er
alle ens på nær de inderste i hver vingehalv-
del.

Når alle ribber er fikseret ved hjælp af
bagkanten og den ene hovedbjælke. beklædes
med balsa fra bagkanten.

Så vendes vingen og fikseres, og den anden
hovedbjælke ilimes. Dernæst beklædes bag-
kanten med balsa.

Så påsættes forkanten, og der lægges nu
balsa på begge sider fra forkanten, og der
afsluttes med strips på oversiden af den reste-
rende del af de ubeklædte vingeprofiler.

Således fremstilles hver vingehalvdel.
Når begge vingehalvdele er færdige, skal de

sættes sammen ved hjælpe af fyrrelister, der
forbindes med hovedbjælkerne.

Så skal vingens midtersektion færdiggøres
samt forberedes for kængerorsewoen.

Efter dette lægges der et lag glasfiber på
vingeroden, dette gjorde jeg efter vejlednin-
gen med CA, og det virker bare.

Til slut sættes vingetipper på, og klodserne
til krængerorsbeslagene bearbejdes og mon-
teres derefter, indeholdende træksystem til
krængeror.

Vingen kan nu lægges til side; men der
mangler endnu lidt, der f6rst kan monteres,
når kroppen er klar.

Jeg vil gerne fremhæve, at under hele vin-
gens opbygning har vejledningen igen og igen
fortalt vigtigheden af en lige vinge, og samti
dig givet anvisninger på, hvordan dette sikres.

Bygning af krop og haleplan
Kroppen er en simpel kasse; men da vingen
bliver en del af denne ved samling, anbefales
det at bygge den med omhu.

Det lidt specielle cockpit, de bygges på vin-
gen, gør, at vingeboltene sættes i fra bunden;
men dette system er helt ukompliceret at byg-
ge.

Når kroppen er delvis færdig, passes vinge-
dyvlerne til og limes i vingen. Lad limen t6rre,
mens vingen sidder i kroppen.

Efter dette bygges haleplan og siderorsfin-
ne. Disse er af balsapladetypen og derfor helt
ukomplicerede.

Når dette er gjort, kan delene limes på
kroppen.

Nu skal alle trækrør sættes på plads, da
kroppen er klar til beklædnin_e med balsa.

Dette gøres uden besvær.
Når kroppen er beklædt, sættes vingen på

plads, og cockpittet bygges op - dette er limet
fast på vingen.

Nu kan rorene, hovedhjulstel og halehjuls-
stel passes til.

Maling og beklædning
Flyet er beklædt med SolarTex og malet med
to-komponent autolak.

Radioinstallation
Radioen er installeret efter tegningen.

Byggevejledningen slutter af med anvisning
på afbalancering samt udslag på ror.

Flyvning med modellen
Modellen er særdeles velflyvende og klarer de

fleste kunstflyvningsmanøvrer, dog kan min
konstruktion ikke lave spin. Flyet har desuden
fantastiske egenskaber til langsomflyvning;
jeg har på den konto i øvrigt været meget
heldig i ballonjagter.

Konklusion
Byggesættet er af meget høj kvalitet. Bygge-
vejledningen er "OUTSTANDING" og flyet
er meget velflyvende. Kan evt. være nr. 2
model for begynderen, der har flair for flyv-
ning.

Tekniske data
Vingefang: 1350 mm
Motor:
6,5 ccm to-takt eller 10,0 - 20,0 ccm 4-takt
\tæg3;5 kg
Ssldhrgkrænge- og h6jderor samt motordros-

sel (4 ch.).

Importør: Avionic ApS, Århus
Anvendt radio: Robbe CM REX.
Motor: OS. 60 med resonansrør.

27



K. grg aneranlægget Challenger 7 20
ga 6L2o22
Af Lars Pilegaard

Et koreansk fjernstyringsanlæg med
højteknologi til bundpris. Lars Pile-
gaard har fløjet med anlaegget i nogle
uger og fortæller her om indtrykkene.

Med fremkomsten af dette anlæg har den
koreanske fabrik HI-TEC brudt traditionerne
på flere områder ved mod sædvane i Østen
ikke at starte med noget simpelt skrammel og
ved at levere anlægget fuldt udbygget med
alle de dimser, der til andre anlæg skal købes
som ekstraudstyr.

Anlzegget blev sendt i handelen for et par
år siden og har allerede overtaget store dele
af markedet både nord og syd for ækvator,
men da de første anlæg var håndloddede, var
der mange fejl med kolde lodninger som ho-
vedårsag. Det er efter sigende et overstået
kapitel, idet anlæggene nu maskinloddes, og
det er denne forbedrede ud_qave. der netop i

forsommeren 1989 er blevet P&T godkendt.

Prpveanlægget
- blev afhentet ved importøren, grossistfirma-
et John Vestergaard Hobbyleg i Viborg, og
udtaget tilfældigt i stakken, og da kassen blev
åbnet, indeholdt den:

I FM sender med 7 kanaler og akku
I dobbeltsuper modtager
I kontaktsæt med ladestik
I modtagerakku
4 servoer med 4 poser tilbehør

servoforlængerledning
servoholder til 2 servoer
servoholder til 3 servoer og kontakt
1 3-siders brugsanvisning på engelsk

og ud fra et hurtigt gennemsyn stod det klart,
at lavprisen formentlig skyldes, at Hi-Tec ikke
har udviklet anlægget fra grunden, men først
har lavet en behovsanalyse ved aktive model-
fl1vere for derefter at >skumme fløden" ved
JR/Graupner, Futaba og Multiplex. Russerne
er ikke de eneste, der kigger til naboen i
forbindelse med fly og flyudstyr.

Sender lay-out
Senderens ydre minder mest af alt om en
traktorudgave af Futabas guldanlæg; men det
skal i denne forbindelse ikke tages som et
nedsættende udtryk, men som en positiv
anerkendelse af et anlæg, der er skabt som et
stykke værkt6j med hovedvægten lagt på det
funktionelle og ikke på overfladebehandling.

Kabinettets højre og venstre side er gjort af
plast, mens resten af kabinettet er af guldfar-
vet metal.

Styrepindene har foroven et savtakket
mønster, der tilgodeser tommelfingerpiloter,
o_e pindenes længde kan reguleres, som det
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Challenger 720 senderen.

kendes på JR/Graupner anlæg. Selve styre-
pindene/mekanikken er monteret på metalka-
binettet udefra og bliver således ikke klemt/
slået lose. som det kendes fra kabinetter af
plast med indvendig skjult skruemontering.

Foroven på senderen er monteret 6 vippe-
kontakter, hvoraf 2 er 3-trins, samt 2 drejere-
gulatorer, og lige under den S-leds lange an-
tenne er anbragt et rundt viserinstrument,
som viser senderstyrken eller, når en testknap
aktiveres, senderakkuens tilstand.

Tænd/sluk kontakten sidder midt på sende-
ren beskyttet mod fejlgreb af 2 forhojede si-
der.

Alle de øverste knapper er til anvendelse
under flyvningen, mens finjusteringer og ser-
vovending sidder skjult under et plastskydelåg
på senderens bagside, hvor også sendermodu-
let er placeret låst fast af 2 plastflige.

Med den valgte udformning skal senderka-
binettet kun åbnes ved reparation, udskifr
ning af sikring eller udskiftning af akku.

For at åbne kabinettet skal sendermodulet
fjernes og ligeså 2 skruer under modulet,
hvorefter bunden kan trykkes af bagfra som
på de gamle Robbe Mars sendere.

Senderkrystallet er indbygget og afstemt
med elektronisk måleudstyr i sendermodulet
for opnåelse af størst mulig frekvensnøjagtig-
hed, men det betyder samtidig, at man ved

frekvensskift skal skifte hele modulet og ikke
kun krystallet.

Det lyder dyrt, men er det ikke, for et kom-
plet modul koster ikke mere end andre fabrik-
kers krystal alene, men hvad værre er, der
findes endnu kun seks hitec kanaler på det
skandinaviske marked, og det kan give pro-
blemer både for den enkelte og på klubplan
og betyde, at nogle må anskaffe nye krystaller
for at komme væk fra Hi-Tec kanalerne. Må-
ske kommer der inden Længe 2 kanaler mere,
men det er stadig for lidt.

Senderfunktioner
Senderen. der som sagt er en FM sender med
7 kanaler. er bestykket med:

dual-rate 40-100t2 på krængror (forudindstil-
let reduktion. der kan aktiveres under flyvnin-
gen)
Dual rate 40-100% på hojderor.
2-vejs elektronisk miks af sideror og højderor
med trinløs regulering fra 0-100%
2-vejs elektronisk miks af flaps/højderor med
trinløs regulering fr a 0-1007o
justerbar flapsudslag
vendbar servoretning med skydekontakter

De elektroniske miks kan slås til og fra under
flyvningen og på højderor/flapsmikset kan du
via en 3-trinskontakt bestemme, om flapsene
skal køre op eller ned. Det kan for eksempel
bruges i storsvævere. hvor du anvender sæn-

kede flaps under start med korrektion på høj-
deroret, for så under landing at lave en ma-
nøvre, hvor flapsene kører op for dels at
bremse og dels at nedsætte lpftekraften, selv-
følgelig også her med forudindstillet korrek-
tion på højderoret.

Der er ikke elektronisk delta og V-hale-
miks, da det sikkerhedsmæssigt er bedre at
arrangere dette enten elektronisk eller meka-
nisk på modtagersiden.

Modtager
Modtageren er af den nye Dobbeltsuper type,
som Multiplex introducerede, hvor et ekstra
indbygget krystal o-9 no_eet elektronisk fiksfak-
seri forhindrer. at modtageren kan forstyrres
af radiointerferens fra sår'el andre RC anlæg
sclm fra radio- og telekommunikation i 6vrigt.
Kun en sender på samme frekvens kan for-
sn'rre modtageren.

Modtagerkrystallet sættes direkte i printet,
mens servo- og batteristik sættes ind i enden
af modtageren i modtagerens længderetning,
så ledningerne ikke skal bøjes 90 grader for at
komme ud af en skumgummiindpakning. Alt-
så ingen ledningsbrud her.

Akkuer og opladning
Akkuerne er sammenloddet af Sanyo 600

mAh celler og omviklet med plastfolie.
Modtagerakkuen er på 4 celler og sende-

Challenger 720 på indersiden.



rakkuen på 8. Senderakkuen er endvidere
lukket inde i en plastkasse låst sammen med
plastflige og omviklet med tape. Så skulle du
komme ud for en celleeksplosion, fordi du har
afladet/polvendt din akku, er der en god chan-
ce for, at senderen overlever uden skader.

Opladning skal ske med ekstern lader med
stik af JR/Graupner typen. Sættets originale
lader er nemlig indtil videre ikke D-mærket
godkendt og derfor fjernet fra sættet.

Senderakkuen kan i 6vrigt udvides til 9

celler som omtalt i brugsanvisningen, men
senderstyrken overstiger da det maks tiiladte i
Danmark, så lad være!

Servoer
De fire sewoer er af typen HS-422 CW, der er
fabrikkens standardsewo. Sewoerne er med
nylonglidelejer og trækker ikke mindre end
3,0 kg/cm med en hastighed på 0,18 sek/60
grader ifølge specifikationerne, og det skal
nok passe vurderet ud fra >håndspålæggelse<.

Tilbehøret til hver servo omfatter ud over
det påmonterede runde horn også skruer og
gummityller med messingbøsninger, 2 almin-
delige horn og et ditto >trinløst<, som til an-
dre servoer skal købes særskilt. Det trinlose
horn bør kun bruges på ror med forsigti_ehed.
men til gasservo og servoer, der trækker lem-
me, kontakter etc,. gør den type horn installa-
tionen legende let.

Stik og kabler
Mod sædvanlig standard ligger der et forlæn-
gerkabel i sættet, og stikkene minder til for-
veksling om modulstikkene til JR/Graupner
og Robbe/Futaba.

JRiGraupner stik kan anvendes direkte og
ligeså JR/Graupner servoer, mens der skal
files lidt på stikkene fra Robbe/Futaba.

aq *-
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Den enkelte servos tilbehør.

Senderens akku og eksterne kontakter er
ligeledes tilsluttet senderprintet med modul-
srik.

Andre Hi-Tec servoer
Tre andre rvper servoer kan leveres, nemlig
en 3 kg servo med 2 kuglelejer, en 3,3 kg servo
med 2 kuglelejer og vandtæt hus samt en
miniservo med 2 kg trækkraft.

I følge udenlandske oplysninger er det i
øvrigt fabrikkens mål kun at have et begræn-
set servoudbud for derved at sikre et større
styk-salg af den enkelte type med deraf føl-
gende lavere pris.

Ekstra tilbehør
Tilbehøret omfatter udover komplet reserve-
delslager Y-kabler, 3 forskellige længder for-
længerledninger, ladekabler, frekvensflag og
styrepindsforlængere.

Økonomi og fordele
Prisen vil selvfølgelig blive fastsat individuelt
hos den enkelte hobbyhandler, men da disse
ikke skal investere i et stort tilbehørsprogram,
som måske aldrig bliver solgt, og fabriksprisen
er utrolig lav, er det ikke utænkeligt, at ud-
salgsprisen vil ligge omkring 50% under til-
svarende udstyr fra andre firmaer.

Klare fordele, altså, for forhandlernettet,
men også for forbrugerne, hvor den lave pris
er dn side af sagen, og den anden er, at du ikke
risikerer, at en udbygningsdims til senderen er
udgået, når du får brug for den, hvad jeg har
prøvet2 gange.

Flyvning
Nu kunne jeg aldrig drømme om at sætte et
nyt og uprøvet anlæg i hverken en jumbomo-
del eller en ,drømmemodel., men jeg har
haft lejlighed til at fl1ve med anlægget i 2

almindelige modeller.
Anlægget faldt godt i hånden, og flyvningen

gik planmæssigt, og da der ikke opstod fejl
inden for de første timer, vil der næppe heller
gøre det i den kommende tid. Elektronik har
det jo med enten at gå i stykker straks eller
holde i årevis. Men dermed være ikke sagt, at
fejl ikke kan opstå i anlægget, for sådanne
anlæg findes ikke, heller ikke anlæg, som har
rumfartsstatus.

Konklusion
Anlægget er særdeles veludstyret og gennem-
ført funktionsvenligt, og det vil kunne bruges
af såvel begyndere som den mere erfarne.
Faktisk vil størstedelen af hobbypiloterne al-
drig få brug for et mere udvidet anlæg, så kun
de avancerede RC piloter, som forstår og
udnytter computeranlæggenes finesser, vil ik-
ke fuldt ud kunne få dækket deres behov med
Hi-Tecs Challenger 720.
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Vi maler en gummimand
Af Lars Pilegaard

Problemet er ikke længere at skaffe en
god pilotdukke - de fås i latexgummi -
men problemet er at få piloterne malet
som livagtige mænd.

Lars Pilegaard giver her et par tips,
som måske kan hjælpe.

Til formålet anvender jeg de specielle farver
fra Pitch, og for at få lidt spredning på foreta-
gendet er den specielle gummimand fra Fly-
wood.

Som så meget andet i modelverdenen er
denne del af byggearbejdet et spørgsmål om
teknik, øvelse, forudgående viden og en fan-
tasi, der for det indre blik kan vise det færdige
resultat, allerede inden arbejdet begyndes.

Maling og værktøj
Som malingen forefindes i de små dåser. er
den ret pastaagtig og langsomttørrende, men

Hvad enten det er WW l-esset eller Spitfirepilo-
ten fra WW II, der er modellen, b6r der gås

omhyggeligt til værl<s, når man skal nå det helt
igtige resultat.

udsmurt i tynde lag, torrer den meget hurtigt
op og bliver helt mat. Malingen kan anvendes
direkte fra dåserne. blandet eller fortvndet.

Ufortyndet er dækevnen stor, mens den ved
fortynding bliver mere gennemsigtig.

Af pensler anvenderjeg en Specter 5 akva-
relpensel, der selv om den er ret kraftig, bliver
sylespids i våd tilstand. Pas på den. Den er
langt bedre end det svage k6ns make-up pens-
ler, og min forsvinder sporløst den ene gang
efter den anden for så på mystisk vis at dukke
op på badeværelset.

Som en slags palet til blandingsfarver bru-
ger jeg en -ulasplade, og endvidere har jeg på
arbejdsbordet et glas vand, lidt køkkenrulle
og nogle tændstikker.

Farverne blandes på paletten med tænd-
stikkerne, og vandet bruges dels til at holde
farveklatterne konstant fugtige, så de ikke
tørrer i utide, og dels til at dyppe penslen i,
når farverne skal fortyndes.

Køkkenrullen bruges til rengøring og til
afdupning af farver, som er blevet lidt for
kraftige.
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Fra gummimand --

Teori
Hvordan farverne blandes og lægges på for at
opnå det "rigtige< ansigt, kan husets repræ-
sentanter af det smukke køn fortælle dig. og
hvis det bliver helt uoverskueligt, kan du hen-
te brochurer i diverse kosmetiKorretninger.

Disse brochurer fortæller nemlig både di-
rekte og indirekte. hvordan arbejdet skal ud-
føres, for i den verden er der en århundred-
lang tradition og viden om, hvordan man med
farvenuancer kan fremhæve eller skjule et par
høje kindben, dække en uheldig næse eller
gøre et rundt ansigt ovalt eller firkantet. Fak-
tisk kan du i disse brochurer læse, hvordan du
gør to helt ens gummidukker til to forskellige
personer.

Indirekte giver brochurerne også et finger-
peg, for hvor eksperten fortæller, hvordan du
daekker kindernes naturlige blå nuance, dæk-
ker rynker og furer, skjuler en blank pande
etc, ja så fortæller han/hun også, hvad der
hører til ansigtet, som moder natur har skabt
det.

Om hår må du grundlæggende gøre dig
klart, at hår i virkeligheden er langt m6rkere,
end du er opdraget til at tro. Det ved fotogra-
ferne, så når de portrzetterer >miss Elida<
bruger de 3-4 hårspot, og hvad du tror er den
lyse nordiske kvinde, er et billedmæssigt be-
drag. Det enkelte hår på en blondine er nok
lyst, men hår ligger i lag, der skygger for hver-
andre, og kun i strejf er virkelighedens blondi-
ne lys som en moden kornmark.

Også mørkhårede personer fotograferes
med samme teknik, men nu er formålet at få
håret til at skinne glansfuldt i højlysene for at
signalere sundhed og renhed.

Ingen pilot uden for Hollywood sidder i
cockpittet som foran en fotograf, så her er
hovedreglen, at hår skal være mørkt i bunden
med enkelte strejf og så ellers mat.

Fotografens sidste bedrag er øjne og tæn-
der. Heller ikke her er den virkelige verden
som gengivet i annoncerne. Øjenæblet inde-
holder både blåt og rødt. Se bare dig selv i
spejlet dagen derpå. Det er der, du kan se dit
forbillede. Piloten har ganske vist ikke druk-
ket, men efter en anstrengende fllvetur i
skarpt lys eventuelt i åbent cockpit kan man-
den hojst bruges til en reklame for nye briller.
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Planlægning

Inden der males, skal du have bestemt, om
piloten er en barnerumpe (nul rynker m.v.)
eller en hærdet veteran, og du skal i den
forbindelse huske, at der er stor forskel på cn
pilot, som har levet hele sit liv under glas, og
en pilot fra de åbne cockpits tid.

Specielt de ældste fly var hårde ved piloter-
ne, og ud over øreskader fik de også en læder-
agtig hud som gamle sorovere. der eftcr endt
flyvning var yderligere hærgede af vand. olie.
stov og måske krudtslam.

Om det tyske WWI-es Oswald Boelcke for-
tælles. at han efter luftkamp var sort i ansigtct
som en neger. Det er jo nok en overdrivelse,
men ren har han ikke været efter en dag med
to til tre flyvninger, og selv om han nok var
nyvasket på dagens første tur, må hjelm, pels-

krave, læder og ikke mindst tørklædet have

båret spor fra tidligere dages ture.
Også en Spitfirepilot har en vis grad af

samme patina. Første del af indlæringen ske-

te jo i åbne maskiner, og siden i Spitfiren har
sædet været skruet op og canopyet åbnet, når
der skulle startes og landes. Kun civilpiloter
og den nyeste tids militærpiloter er i den
forhindelse gåct ram forbi.

- - via cn lfitul.liild .liln cr - -

Pelskraven laves som >hår", og til sidst plet-
tes krudtslam af fortyndet sort ud over hele
bustens forside, og efter et par minutter dup-
pes overskudsslammet af med køkkenrullen.

Farvelag på farvelag altså, men ikke særligt
tidskrævende, da malingen tørrer på få mi-
nutter. Herefter bliver arbejdet forskelligt for
dukker, som skal anbringes indendørs og duk-
ker til åbne cockpits.

Indendørs
Da piloterne ikke skal udsættes for vind, vejr
o_s brændstofrester, kan arbejdet forfines
med dct smukke køns pudder og øjenmake-
up. og når du er helt tilfreds med ansigtskulø-
ren, mangler du kun at give hud og t6j naturlig
glans. tbr dukken er på dette trin helt mat.

Blank lak kan bruges, men giver et dårligt
resultat. Den ægte vare finder du i stedet som

hudfedt ved din næserod. Med en finger kan
du tage fedtet herfra og lzegge på piloten lag

for lag. Selv går jeg i denne "kælefase. rundt
med piloten i brystlommen, og gnider så ofte,
jeg husker det. mere og mere hudfedt på både

lædertøj og ansigt. og efter nogle dage er
piloten klar til montering.

Udendørs
Med dukken i et åbent cockpit er det tvingen-
de nødvendigt at give en form for brændstof-
beskltter. og lak kan ikke binde på hudfedt.
Du kan vælge at give dukken et lag mat lak og

så håbc på. at motorolie og udstødningssnavs

med tiden vil give den rette glans, eller du kan

sprojte med en blod. blank lak.
Selv bruger jeg det sidste, og når lakken er

næsten tør, tager jeg fat med klude, køkken-
rulle og aske og gnider dukken mere eller
mindre mat, og på den måde blev en gummi-
mand fra den ene feriedag til den anden til
Vestfrontens frygtede Lord Rubberface.

- - til WW I veteronen Lord Rttbberface.

{

:#"tr

Til arbejdet
Mit mål med demonstrationsdukken var en
kamphærget veteranpilot til min SE5a, og da

de gamle esser ofte havde flere fly til rådig-
hed, måtte han gerne være mere vejrbidt end
flyet; men havde målet været en pilot til en
nyere jager, havde fremgangsmåden et langt
stykke hen ad vejen ikke været anderledes.

Først males ansigtet i en grundlæggende
hudfarve. Derefter lidt blålig tone på kinder
og hage samt omkring Øjnene. Så følger furer
langs næse m.v. og endelig laves øjnene med
blåhvide øjenæbler, blålig regnbuehinde og

sort pupil. De sidste farveklatter er måske de

sværeste, når øjnene skal se på det samme
punkt. Sidste fase med den egentli,se ansiqts-
maling er "hår<. Øjenvipper o-s bnn samt

skæg gives en sortbrun bundfan'e. som med

spidsen af penslen får ,strejflys" af en lidt
lysere nuance.

Næste skridt er at male lædertojet ensfar-
vet og her igen først lave stikninger og sam-

mensyninger med sort for så til sidst at lave

både mørke og lyse pletter og markere dybe

folder.



SIIKHOI SLJ-26M for
specialister
Af Lars Pilegaard

Ruslands måske største eksportsucces.
Vi ser på alternative modelmuligheder
og bygger et semikit fra firmaet Pith,
som bestemt ikke er for begyndere,
hverken på byggebordet eller i luften.

Da deltagerne i VM i kunstflyvning for rigtige
fly præsenterede deltagermaskinerne for
dommere, journalister og tilskuere, stod en
lille russer skabt som en kølle med nogle
tværgående brædder upåagtet hen i et hjørne
af pladsen. Vel - nogle så den, men havde kun
skuldertræk tilovers. Ikke nok med, at flyet
ikke var kønt i vestlige øjne, det var også
malet som en traktor fra den første femårs-
plan, mens nitterne, der holdt sammen på
kroppen, øjensynligt var skudt på med en
haglbøsse.

Skuldertrækkene blev afløst af måben, og
piben fik en anden lyd, eller rettere den fik
ingen lyd, for vel oppe i luften hørtes næsten
intet i forhold til Vestens brølende og snær-
rende maskiner, og lydløs som en ugle gen-
nemførte "køllen" et flyveprogram med et
uhørt antal "g< og uden synligt farttab i de
lodrette manøvrer.

Nu var interessen vakt. AIle måtte have en
forklaring, og den var i al korthed en motor på
ikke mindre end 360 heste, en gearet bredbla-
det propel, vinger og haleplan bygget i skum,
kul og glasfiber med limede rorhængsler,
samt en krop bygget over et stålrørsskelet
(titanium) beklædt med duraluminium. Et
specielt sæde gjorde det muligt at presse fly
og pilot med + 12 >g<, og det skulle man ikke

være newøs for. Fabrikken havde nemlig tes-
tet alle fly til -t- 23, eller langt mere end nogen
modelfly sædvanligvis udsættes for. Under-
stellet var forresten også lavet af poleret tita-
nium i 6t stykke, skulle ,Ivan" hilse og sige.

Både ved det stævne og ved alle tilsvarende
siden, har flyet placeret sig flot, og et eller
andet ved historie, udseende, og hvad ved jeg,
har fået specielt tyske, engelske og franske
modelflyvere til at kaste sig over konstruktio-

Modelmuligheder
Mærkelig nok har ingen fabrikker lavet et
byggesæt; men hos danske Pitch kan der kø-
bes tegninger m.v. til følgende størrelser:
115 cm til 4,5-6 ccm motor
156 cm til 10 ccm motor -
176 cm til 15 ccm motor (kan også laves i 200

cm)
260 cm til 70 ccm motor
- altså lidt for enhver smag.

Valg af prØvemodel
Det er altid fristende at vælge en stor model,
når lejligheden byder sig, men da store model-
ler i Modelflyve Nyt som oftest kun bygges i
ganske få eksemplarer, mens små har mange
byggere blandt læserne, tager vi fat på den
mindste, og håber så, at læsere modne til
jumbomodeller også har erfaring nok til at stå
på egne ben.

Prøvemodellens oprindelse
Tegningen til prøvemodellen blev første gang
bragt i engelske "Radio control scale Aircraft

Quarterly" som folde-ud-tegning støttet af
her viste byggevejledning med skitser. Ved
bestilling hos Pitch er det kun tegningen, der
leveres som papirvare, men til gengæld er der
mulighed for godt med tilbehør til modellen
omfattende:

a, udskåret, men ikke bukket aluminiumsstel
b, beklædt skumvinge
c, canopy
d, motorcowl
e, luftpaneler

samt seMølgelig alle de andre specialdele,
der bare gør flyet til MODELLEN i din han-
gar (se annoncen andet steds i bladet) såsom
indbygningsventiler til brændstofpåfyldning,
specielle snapskruer til fastgørelse af cowl

Forkundskaber
Tegningen er særdeles sammentrængt, og der
skal god tålmodighed og gode bygge- og flyve-
mæssige forkundskaber til for at slippe gen-
nem projektet, for der er ikke en pind færre i
den lille model end i de store, og modsat de
store er der ingen margin for overvægt og
skævheder, ligesom byggetiden heller ikke vil
være kortere.

Det er altså en minimodel med udfordrin-
ger til dem, der ønsker noget mere og andet
end en Kobra-20, uden at det færdige fly tager
mere plads op i bil og værksted.

Flyvning og styrke
Modellen kan under flyvning klare alt, undta-
get at flyve med en dårlig akku, og styrken er

t

Helle Sommer, den ene halvdel af
firmaet Pitch, med dette nummers
pr@vemodel.
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utrolig stor, hvilket prgvemodellen har bevist
ved at slå adskillige vejrmøller i sidstnævnte
situation uden andet end kosmetiske skader.

Når alle servoer enten står stille eller bevæ-
ger sig samtidig, sker der noget under en
landing, og braget fortalte tydeligt, at her ville
kun spåner og splinter have været tilbage af
en Kobra-20.

Motorvalg
Den engelske pr6vemodel var udstyret med
en O.S. 25 FSR forsynet med en helikopter-
lyddæmper, som gjorde det muligt at skjule
hele motorinstallationen under cowlet, men
til gengæld var det så nødvendigt at lave en
køleluftsafgang bag cowlet, som blev skjult
under et dæksel, når modellen stod på jorden.

FSR motoren leverede den nødvendige
trækkraft til almindelig hobbypræget kunst-
flyvning, men modellen kunne ikke leve op til
skalaforbilledet.

Det kan Modelflyve Nyts pr6vemodel til
gengæld, både hvad angår rå kraft og lav stØj,

for efter råd fra engelsk side blev modellen
udstyret med en O.S. 48 Surpass med en 12 x 6

Master Airschrew type >k< samt en hel del
højretræk.

Fuld gas bruges kun til lange lodrette stig-
ninger, mens mindre end halv gas gør det i
vandret, og i lange dyk holder den store, bre-
de propel farten i ave, når motoren drejer i
Iangsom tomgang.

Surpassen kan modsat FSR motoren ikke
være under cowlet, og hullet til ventildækslet
blev gjort så rigeligt, at der ikke var behov for
yderligere afgangshul til køleluften.

Valg af skalagrad m.v.
For at sikre pilotens fulde udsyn er der glas
hele vejen rundt om kroppen, og det vil i
modelsammenhæng, hvor der ikke bygges af
titaniumrpr, betyde, at kroppen under hårde
landinger, hvor alle tre hjul smaskes i banen,
vil give sig i cockpitområdet. Revnede og/eller
løse ruder kan blive resultatet. Det kan und-
gås, hvis du fuldbeklæder såvel sider som
bund med balsa og blot maler ruderne, hvad
der ses på specielt mange franske modeller i
10 ccm størrelsen.

Med hensyn til understel skal du også over-
veje, om ikke stellet skal bøjes lidt fremad. så

hjulene kommer længere frem mod motoren.
Den skalarigtige placering giver ganske vist
ingen styringsmæssige problemer, men både
under start og landing havner man let på

ryggen, hvis banen er ujævn, eller er velsi_qnet

med kløvertotter.
Endvidere skal du overveje, om du vil lave

krængrorene med de skallarigtige kontravæg-
te kaldet uSpaders. samt vingen med posi-
tionsviser, da det er nogle besværlige "stritte-
re< under rengøring og transport.

Bygning af vinge
Skumvingerne skal forsynes med for- og bag-
kant samt ror, og det giver ingen problemer,
men den på tegningen viste vinge vil nok være
fremmed for de fleste. Der er tale om en slags
super Kobra vinge, og vælges træet omhygge-
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ligt, kan der spares mellem 50-100 _srams vægt
afhængig af limtype.

Som på Kobraen lægges vingens underbe-
klædning på byggebordet. og hovedbjælken
limes fast i den på tegningen viste vinkel (fig.
1). Derefter placeres ribberne, og nu sættes
pladen fast på bordet fra hovedbjælken og
bagud, mens beklædningen foran bjælken løf-

tes op og limes på ribberne. Uden at fjerne
den fastgjorte vinge limes overbeklædningen
på plads, og - hokus pokus - du har en halv
vinge med indbygget wash-out.

Krængrorstraekkene skal laves af 3 mm ge-

vindjern, da tyndere materialer vil give flutter
i rorene under belastning.

Haleplan og finne bygges som en ramme
direkte på tegningen og beklædes, mens ror-
fladerne modsat vingen skal kiles op, da ror-
f'lader med wash-out efter sigende ikke er
sagen. Efterf6lgende pr6veflyvninger viste
iøvrigt, at det af flutterhensyn er en fordel at
afbalancere halerorene med lidt epoxylimet
bly på rette sted.

Alle hængsler blev lavet med 3 mm Dubro
stifthængsler fra Pitch, og da der i samme
serie findes hængsler med påsat horn. slap
modellen for de sædvanlige skæmmende
plastplader over og under rorene med dertil
hørende skruer.

Kroppen
Kroppen b1''gges som en jolle liggende på ræ-
lingen (fig. 2) med kølen i vejret (fig. 3), og
når nederste halvdel er fzerdig og vingen limet
på (fig. a). vendes "jollen". og overbygningen
sættes op.

Pas på halevaegten. Kroppen er unødvendig
kompliceret fra bagkant cockpit og bagud,
hvor der først fastlimes firkantede spanter og
derefter ,formers< inden beklædning. Der
kan spares ikke så lidt vægt og arbejde ved at
skære spanterne i 6t stykke og lave rigeligt
med letningshuller. Spanterne skal trods alt
kun bære konstruktionen, indtil beklædnin-
gen kommer på.

\{otorfundamentet (fi-s. 5) er lavet, så tan-
ken - en firkantet Simprop tank af samme
type. som blev vist til den tomotorede Kobra i
nr. 4/89 - kan stikkes ind mellem >>benene< og
skjules i en tunnel ind i radiorummet. Ingen
motor er så bred, og fundamentet holder da
også kun en kunststofplade, hvorpå motoren
fastgøres.

Det er ingen god id6 til firtaktere, og på
prgvemodellen blev brandskottet lavet af 3

mm krydsfiner i et stykke og fundamentet af
15 x 15 mm bøgetræ limet på, så det passede
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til motoren. Tanken blev placeret på et gulv af
3 mm balsa i radiorummet, og kun slanger og
gastræk blev ført ud gennem skottet. Tanken
er således synlig ovenfra, når låget over radio-
rummet løftes op. Modsat den engelske prø-
vemodel, hvor låget skrues fast, er låget på
vores prøvemodel fastgjort med en dlvel for-
rest og et gummibånd bagest. Låget kan såle-
des åbnes i en håndevending, når radiokon-
takten skal slås til og fra, og når brændstofbe-
holdningen inspiceres efter flyvning.

Side og bundvinduer skal i den engelske
version monteres, før kroppen bygges færdig
(fig. 6 og 7), men hvordan man undgår at slibe
ind i plastruden, når den store vingefairing
by,uges på (fig. 8), er ikke forklaret, så jeg tog
det i omvendt rækkefølge.
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forreste del af luft-
indtag limes på cowl

Iigge på linie ned kroppens
vingetippens.

Understellet skal bukkes af duraluminium
og sættes på plads, før kroppen beklædes, og
både på den engelske prøvemodel og på vores
blev halestellet bukket af 2mm piano. Den på
tegningen viste udgave må betegnes som en
tegnebordsløsning, da alurninium ikke kan
bukkes så meget uden brud før eller siden.
Hjulene skal skalamæssigt være 50 mm, men
selv englænderne indrømmer, at størrelsen
kun er egnet til asfaltbaner, så til daglig tilrå-
des 75 mm hjul af letvægtstypen.

Overfladebehandling
Her er ingen krav fra konstruktørens side, og

--P

vores provcmodel blev belagt med 10 grams
japanpapir. dopet og malet rødlhvid med hen-
holdsvis Simpro: poll'urethanlak og Wiks
sprojtcmaling. mens mærkerne stammer fra
et engelsk -stafteringsark, som desværre ikke
leveres længere.

Rorudslag
Enelænderne har ikke opgivet noget om ror-
udsla_s, så første flyvning var meget spænden-
de. men efter et par ture endte modellen med:

kr:en-eror 10 mm op / 5 mm ned
sideror + 45 mm målt nederst
højderor + 7 mm målt inderst.
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ud.savet paxolin
plade me1lem
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Iimes ned epoxy

x-f iner

mm'x-finer

b@jning

bemærk
stellets
krumning.

bremseskive af
krydsfiner

3 mm dural
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ba I sak Iods

opbygges af
1,5 mm balsa

lu ft indtag

stålbo1t

3515 cm

39,4 cm
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Lav selv
støddæmpere af
rester
Med støddæmpere monteret på hovedunder-
stellet og el't. også på næsehjulet fås en meget
roligere k6rsel henover banen under start og
landing. Samtidig giver dæmperne en beskyt-
telse under hård landing.

Cllinder og topstykke sammenlimes med
cyano eller epoxy, men forinden ridses sam-
lingspunkterne med sandpapir, for at sikre en
stærk limning.

Monteringen af topstykket under vingen
eller kroppen skal ske på forstærkninger af
minimum 2 mm tyk krydsfiner og evt. med
ekstra spanter, da trykket her kan blive ret
stort.

Stemplets maksimale vandring bestemmes
af afstanden mellem fastgBrelsen af hjul-be-
net og støddæmperen under kroppen eller
vingen. Afstanden bør være så lille, at stemp-
let aldrig vil kunne ramme topstykket. En
undtagelse fra denne regel kan bruges på næ-
sehjulet, idet stØddæmperen da samtidig kan
virke som en afgraensning af det maksimale
udslag. Derved spares næsehjulet for defor-
mation. Udskiftning af en sprængt cylinder er
en smal sag.

Smøring af systemet kan ske med fedt, men
er dog ingen betingelse for dæmperens virk-
ning.

KnudAanæs

Smart >>trekant<<
Når man konstruerer en ny model, vil man
geme gøre det så godt som muligt. Den viste
løsning, hvor man elegant udligner den nor-
male frem- og tilbagevandring af linekræfter-
nes angrebspunkter på modellen ved op/ned
rorbevægelser er ikke ny, men den ses sjæl-
dent brugt.

Ved at bruge to trekanter og lade dem være
forbundet med en wire hen over et aflast-
ningshjul opnår man, at kræfternes angrebs-
punkt hele tiden er placeret næsten det sam-
me sted, således at man undgår, at modellen
>krabber< sig frem.

Den viste udførelse med to stødstænger har
jeg set på en italiensk stuntmodel.

LUP
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Selve dæmperen er fremstillet af 2
1 stykke plastikrør til trækstang for

I stempel
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nitte ell. 2mm
bo!t

stykker 4mm pianotråd
ror (den med blå rør).
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Vingebes$rttere
- eller hylstre
Jeg har ofte set sådanne i mere eller mindre
smarte udførelser. De er set i stof, bølgepap
og lignende; men de er også set fremstillet af
en moderne bobleplastagtig besltrttelsesplast,
som bruges i industrien m.m.

Denne form tiltaler mig meget. fordi man
har en god beskyttende - men samtidi_e gen-
nemsigtig - pose, hvad der er me_qet praktisk,
når man som underte-qnede har et væld af
forskellige profitryper - især sr,ævervinger.

Jeg har før set sådanne poser: men det ser
ud til, at mange har problemer med sammen-

føjningen. - Nogle bruger hæfteklammer og
andre pakketape. Dette holder ikke særligt
godt og virker ikke helt tilfredsstillende.

Imidlertid fik jeg et tip ved min klubkam-
merat Arne. - Han havde prøvet at stryge
plasticposer sammen - og det endda vandtætl

- Så her var altså en mulighed. Som tænkt så

gjort. Jeg fattede nogle bobleplaststumper og
gik i gang.

Metoden er enkel. - Man tager, som der
står i opskriften, to stykker alufolie (køkken-
folie) på 100 mm, folder disse på midten,
således at den matte side vender udad, lægger
den ene part på din pæne og jævne byggepla-
de og dernæst den i forvejden efter mål ud-
klippede bobleplast ovenpå. - Husk at vende
boblerne indad, (med mindre du ønsker at
vende vrangsiden udad). således at du få en

skjult samling. Ligger plasten, som du ønsker,
lzegges sidste fag alufolie ovenpå.

Du fatter så "den langhåredes" strygejern,
(som i forvejen på termostaten er indstillet
mellem nylon og linned), og stryger langsomt
med et jævnt tryk 10 mm inde på folien. Du vil
da høre nogle små "blob" ligesom popcorn,
der springer. Plasten vil da smelte sammen til
en tynd svejsning, uden at boblerne i siden
springer. - Vent nu i ca. 15 sek., og du kan så

trække alufolien af, og gå så videre fremad
med næste svejsning.

Til sidst har du en pose, som bare skal
lukkes i enden samt have en evt. renklipning.

Metoden er vel nok set før, - men den er
enkel, prisbillig og ubrydelig stærk!!!

Torben Dam, OY 6953
Kolding RIC CIub

Nye bøger med treplanstegninger
Det en,eelske Argus forlag har igen sendt nye
bøger på markedet. Denne gang drejer det sig
om 2 bøger i serien Aircraft Arcive og I ny i
samme ,A'4 format kaldet Cutaway Aircraft og
World War Two.

Archive bøgerne er som sædvanlig på 96
sider med tegninger i størrelse 1:72, og i den
ene med undertitlen Aircraft of World War
One, volume 3, fortsætter serien med 28 nye
fly,2 Zeppelinere samt RAF's standard lær-
redshangar til feltbrug, så nu skulle din WWI
standplads kunne blive helt rigtig.

Archive bog nr. 2, som har undertitlen Fa-
mous Racing and Aerobatic Planes, behand-
ler 22 stempelmotorfly, som har været eller
stadig bruges til race eller kunstflyvning på
konkurrenceplan.

Cutaway bogen er en nyskabelse, hvor 17

jagere, 11 bombere og 2 opklaringsfly vises
hver på en dobbeltside med delvist fjernet
beklædning, så du kan se, hvad der skjuler sig
bag lemme og paneler. Det har du ganske vist
ikke brug for i almindelig skalasammenhæng,
men det kan i mange tilfælde give en større
forståelse af originalflyets konstruktion, og så

er det da også ganske sjovt at vide, hvordan

ffiwYåw#&Y
&$Wffiffi&$Y ffiW
T}WffiNfuffi W&ffi YWffi

f.eks. en Lancaster skar sig fri af en spaerre-

ballon under flyvningen.

Bøgerne kan som sædvanligt købes enten
direkte ved det engelske forlag eller ved forla-
gets danske forhandlere, der jævnligt annon-
cerer i Modelfllve Nyt (ingen nævnt - ingen
glemt). lpi
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Porta s ol Profes sional.

Gasloddepenne
i 2 udførelser
Danotherm Electric i Kolding forhandler de
originale PORTASOL gasloddepenne i to
forskellige modeller kaldet Portasol og Porta-
sol Professional.

Portasolen, er identisk med gasloddepen-
nen fra Kavan, som jeg omtalte i nr.2/89, dog
med mere udstyr, mens Portasol Professional
har et større anvendelsesområde.

De to loddepennes data er listel
Portasol
10-60 Watt
60 min.
15 sek.

3 min.

lmm
2,4mm
3,2 mm
4,8mm
varm kniv

Sammenlignet er den professionelle mere ro-
bust og driftsikker specielt under udendørs
blæsende forhold og robustheden omfatter
også loddespidserne, som bedre tåler en tur
på gulvet.

nVarm kniven< er fra fabrikkens side be-
regnet til overskæring af nylontowærk, men i
modelflyve-sammenhængen er kniven særde-
les anvendelig til >frzesning< af riller i skum-
vinger.

De 2 dyser fås kun i prof. udgaven. Den
hede luftdyse er beregnet til krympning af
krympefolie med en maks. temperatur på 450

-erader. rnens loddedysen kommer helt op på

1300 grader.
Prof. sættet leveres samlet i en solid plast-

æske. lige til at lægge i startkassen, inden
børn oq naboer opdager fordelene ved at lod-
de uden ledning. og æsken indeholder des-
uden en holder samt en rensesvamp til lodde-
spidserne. Rensesvampen skal fugtes før
brug.

Varmen kan stilles trinløst på begge lodde-
penne, og spidser etc. kan skiftes varme, men
må selvfølgelig kun berøres på kunststofdelen
og ikke lægges varme på brændbart underlag.
Begge penne tændes i 6vrigt med en i beskyt-
telseshætten anbragt ffrsten. lpi

variabel effekt
maks arbejdstid
gaspåfyldning
opvarmningstid
TILBEHØR:
loddespids

+ .krt.u
+ ekstra
+ ekstra

. som fglger:
Portasol Prof.
10-60 Watt
90 min.
15 sek.

l-3 min.

1mm
2,4mm
3,2mm
4,8 mm
varm kniv
hed luftdyse
flammedyse

Læserbrev
Som eksmedlem af >Vingerne< - >Agaton. i Århus i
30'rne og 40'rne har jeg nu genoptaget min gamle
hobby: Jeg har meldt mig ind i RC-unionen.

Gammel kærtighed ruster ikke, og jeg har derfor
bygget en RC-svævemodel og k6bt radioudstyr m.v.,
men efter nærlæsning af den kollektive ansvarforsi-
kring er jeg blevet i tvivl om, hvorvidt denne dækker
min almindelige hobby-flyvning på 6n af de mange
kyswendte skænter her på Mgn, når denne flyvning
foregår efter reglerne i BL 9-4.

I forsikringens pkt. 2, stk. 1 står der, at jeg er
dækket med kr. 50 millioner for personskade og 1,5

millioner for tingskade.
I forsikringens punkt 2 stk. 2 står der, at jeg kun er

dækket, hvis flyvningen foregår på godkendte flyve-
pladser.

Hvordan skal jeg fortolke disse 2, ikke helt sam-
stemmende formuleringer?

Kan der ikke i Modelflyve Nyt komme et Dan-
markskort med markeringer af de forskellige god-
kendte RC-flyvepladser?

Johs. Rosenbery

Først vil vi ønske dig tillykke med, at du har genopta-
get din gamle hobby.

Vi er selvfølgelig kede af, at vores forsikringsbe-
stemmelser kan være lidt svære at forstå, men vi vil
her prøve at bidrage til en bedre forståelse.

RC-unionens forsikring er således udformet, at
den dækker modeller fra 0-20 kg, men luftfartsloven
deler modelflyvere i to grupper nemlig fra 0-7 kg og
7-20 kg. På grund af denne deling skal man, samtidig
med at man læser paragraf 2-2, se på bestemmelser-
ne i B.L. 9-4 om godkendelse af flyvepladser.

Flyvning med modeller fra 7-20 kg kæver en
godkendt og registreret flyveplads, hvorimod flyv-
ning med modeller fra 0-7 kg kun kræver tilladelse af
ejeren af flyvepladsen og selvfølgelig overholdelse af
de andre bestemmelser med hensyn til afstand til
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offentlig vej m.v. og i det hele taget. at BL. 9-4

overholdes.
Da vi går ud fra. at det er modeller fra 0-7 ke. du

fl1ver med, kan du altså roligt flyve på de skænter.
hvor man har en aftale med ejeren.

Med hensyn til en liste over modelfllvepladser er
RC-unionen i gang med at indsamle oplysninger fra
klubberne; disse oplysninger skal blandt andet bru-
ges til det, du savner.

Desværre mangler vi svar fra ca. V3 af de klubber,
der er tilsluttet unionen. Vi vil endnu en gang opfor-
dre til, at den sidste trediedel sender spørgeskema-
erne tilbage.

Der er mange, der savner en sådan oversigt.
Anders Breiner Heni ks e n

Flyvepladsudvalget

Læserbrev

Styrtdyk for beryndere! ! !
I begyndelsen af 1989 begyndte undertegnede sam-
men med en kammerat at interessere sig for den
ædle sport, modelflyvning.

Efter forespørgsler og råd fra den lokale model-
flyveklub blev vi begge enige om at købe hver sit

TAXI II fly, hvilket vi bestilte hos
Elektronik hobby og leg, Prangervej.
7000 Fredericia.

Så langt så godt - første bekendtskab (anskaffelse

af byggesæt + smådele) kt.1.429.-.

Flyet blev bygget, men visse smådele måtte an-

skaffes (vingebeklædning - kabler - tank - o.lign.)
kr.523,-.

I april måned blev sidste dele anskaffet (anlæg -
akku - diverse servo's) kr. 1.629,-.

Faerdigbygget og fllveklar stod vi begge på flyve-
pladsen med et flot TAXI II med indbygget
GRAUPNER AM D 8 - 35 MHz samt med en

erfaren instruktor.
Efter ca. en måncds flyvning (15-17 flyvninger)

skulle undertegnede begynde indfllvningsgvelser.
Da dette blev udført, opførte flyet sig, som om der
ikke var rækkevidde nok på radioen, hvilket medfør-
te et stylt i havet.

Efter redning, udvanding, udtørring og opbygning
af ny vinge blev senderen sendt til Prangewej for
reparation, idet en kontrol af sendereffekt hos den
lokale radiotekniker viste en sendereffekt på kun
det halve af min kammerats sender (vi har begge

handlet og købt det samme anlæg og fly). Da dette
blev målt, kontaktede jeg Prangervej og fik besked
på, at jeg kunne da sende senderen ind. Dette endte
med en (efter sigende) udskiftning af senderprint.

Ved gentagne fllvninger har undertegnedes ra-
dioanlæg vist sig at opføre sig meget besynderligt
(uventede rul. loops og manøvrer, som ikke kan
beskrives).

Grundet arbejde er flnningen forst genoptaget
igen i august måned. men dcttc har "kun" medfort 3

ukontrollerede sqrt. Dette var dog til at reparere
med gænese lim- og træ4'per.

I augu-st konraktede jeg Randers Elektronik og
Hobb1. som jeg har erfaret er serviceværksted for
GRAUP\ER.

Eficr cn længere og meget behagelig snak lod
man mig forstå, hvilket dårligt anlæg jeg havde købt.
Klalitet og modtagelighed for forstyrrelser som de

gamlc 27 MHz.
Som nybegynder forstår jeg ikke, at en forhandler

vil sælge GRAUPNER anlæg i en så dårlig kvalitet -
EJ HELLER FORSTÅR JEG GRAUPNER SOM
IMPORTøR - En forhandler, som sælger 2 x kom-
plet begynderudstyr til ialt ca. 7.000 kr. - kan og
burde han ikke vejlede begyndere til at ofre blot 500

kr. mere på anlæg, der sender på FM.
Forskellige samtaler på flyvepladsen i Skagen har

belyst, at et andet GRAUPNER Am anlæg har haft



andre problemcr end rækkevidde. Dcttc er dog den
saelgende forhandler vidende om, og anlægget er
blevet ombyttet til FM mod en minimal betaling.

Nogle forhandlere er åbenbart opmærksomme på
AMÆM.

Kan GRAUPNER virkelig værc bekendt at føre
så dårlige anlæg som AM-anlæg til fly.

Med venlig hilscn
Benny Olsen, Sønderklit 32 A, 9990 Skagen

Nu har du ganske vist ikke skrcvet for at få en
forklaring på dine styrt, men jeg prover alligevel, da
det er et almindeligt problem for brugere ikke bare
med AM anlæg, men også med PCM.

Din manglende rækkevidde på anlægget opstår
ikke under indflyvning. Den er der hele tiden og kan
slyldes mange ting, men som oftest cn dårlig akku
(selv nye cellcr cr ikke fejlfri) med ccllcrne lagt løst i

en akkubox, hvilket pr. dcfinition givcr dårlig forbin-
delse ccllernc imellem.

Højt oppe mærker man ingenting, men når du
under indflyvning kommcr tæt ned mod jorden og
flyver lige mod dig selv, er radioforholdene de dår-
ligst mulige, med det resultat at servoerne nu "flip-
PeI..

Alle anlæg har dårlig raekkevidde i den situation,
men på de dyrere FM anlzeg er sendereffekten som
regel større, og man bem€erker intet, da signalet fra
senderen stadig er kraftigt nok til at fastholde mod-
tageren, så dens automatik ikke bcgynder at søge

over mod begge nabokanaler. PCM anlæg sender
med samme styrke som FM anlæg, mcn her risikerer
man, at modtagcren kassercr signalct som værende
for svagt og går i failsafe.

At din instruktør ikke har oplcvet problemet, skyl-
des formentligt, at han under indflyvning holder
senderantenncn i en anden vinkel i forhold til fly og
jord, entcn vinkclret på flyveretningen eller lodret
op, mens du som uerfaren er mere tilbøjelig til at
pege efter modellen med senderantennen, med det
resultat at modtager- og senderantenner er næsten
parallelle.

Med hensyn til, om Graupner og forhandlerne så

kan tillade sig at sælge AM anlæg, er svaret ja. Køb
af radioanlæg er som så meget andet købers valg, og
kdber man sie dct billigstc radioanlæg på markedct,
kan man ikkc tbne nte fejlfri styring. lige så lidt som
man kan foncnte. at for eksempel Citrocn holder
.amme kvalitct og )dcc\nc pi en , prc..ct Cirron..
som på fabrikkens dyreste prestigemodel.

Det eneste, du kan gøre for at hjælpc på proble-
met, er endnu en gang at kontrollere dine akkuer og
samtidig også din lader (lån f.eks. din makkers) og få
eventuelt en klubkammerat til at måle, om en af dine
servoer æder strøm, så du reelt kun har strøm til få
minutters sikkcr flyvning.

Findes der ingen fejl her, så mont6r en piskean-
tenne på modellen som alle glorde det i "AM-ti-
den", og afprøv endnu en gang rzekkevidden med
modellen stående på jorden, og lav undervejs sam-
menligninger med din kammerats anlæg. Når I har
fundet anlæggcnes maksrækkevidde, så lad anlæg-
gene være tændt, mens I med jævnc mellemrum
bevæger styrepindene og kontrollercr med ur. hvor-
når rækkeviddcn svindcr. Her kan man blive slemt
overasket. På mit gamle Graupncr A\{ bilanlæg er
der f.eks. kun fuld rækkevidde i 15-10 minutter. når
der køres med tørelementer. mens dcr med Sanov
celler er fuld rækkevidde i langt orer 3 rimer.

Ipi

Læserbrev

12 linier
Det er altid med en vis forventning om noget nlt og
godt, når man åbner det nye Modelflyve N1r. og
således var det også denne gang.

Stor var min overraskelse imidlertid da jeg opda-
gede, at de sidste 12 rcsultater fra Nordjysk Mestcr-
skab i 2-meter klassen ikkc var optaget i bladet.

Nu har jeg 6n gang af Lars Pilegaard fået at vide,
at var der noget i Modelflyve Ny, som kunnc få min
adrcnalinproduktion og mit blodtryk til at stige,
skulle jeg, inden jeg sprang på skrivemaskinen, ringe
til ham - efter solnedgang - og det glorde jeg så.

Mit spørgsmål til Lars var naturligvis hvorfor disse

12 resultater ikke var mcd i bladet, - men det var
sandclig ikke hans bord, hvad jeg sehfølgelig heller
ikke havde forventet, - men så havde jeg da spurgt.
Jeg fik derimod at vide at jeg skulle ringe til styrings-
gruppen, og hvis jeg ikke kunne få svar der, skulle jeg
kontakte sekretariatet. Hvis denne henvendelse og-
så endte negativt, var der kun in tilbage - redaktø-
ren. Lars gav mig endelig det gode råd at skrive et
indlæg til bladet om problemet. Som I ser. endtc det
altså med det, den anden vej synes jeg var Iidt for
lang.

Inden knoglernc blev lagt på plads, fik Lars dog
fortalt, at konkurrcnceresultatcr i allerhøjeste grad
var uinteressante, o_! hvis han kunne bestcmme, var
dct kun de forste 3 rcsultater som skullc med i

bladet. - Den udtalelse vil sikliert ikke hæve Lars
Pilegaards popularitet blandt deltagerne i 2,meter
klassens konkurrencer.

Nu er det sikkert ikke nogcn nyhed for de fleste, at
Lars Pilegaard er modstander af konkurrencer, og
den indstilling skal han naturligvis have lov til at
have i fred.

Noget andet er, hvis andre med indflydelse på

bladets indhold har samme ncqative holdninc. for så

kunne man nemt fristes til at tro. at den udcladelse
af dc 12 resultater er cn bevidst handlins st\rct af
denne holdning.

- Og det nægter jeg at tro ...

Hvis man herefter vil kommc og fortælle mig. at
der i et blad hvor der kan rokcres med ct stort
billedmateriale + 4-5.000 satslinier, ikke er plads til
12 ekstra linier i et konkurrenceresultat. så er dct
efter min mening lidt for billigt.

Der skal en anden forklaring til. og den cr vi noelc
stykker der venter spændt på ...

Det undrer mig iøvrigt at raketamatorcrncs test af
en 35 kilo faststof-booster kan la plads i Modclflyve
Nyt. når andet modelflllcstol skal beska-rcs.

Man kunne passendc sporue: Hvad bliver det næ-
ste ... l

- Dct kunne den cllcr dc ansvarlise jo svare på
samtidig. Borye llartensen,

F;nsgade 30,

9800 Hjoning

Svar til Børge Martensen

For at tage det sidste først:
Jeg må sige med Storm P.: Det er altid svært at spå

- især om fremtiden. Så hvad det næste kan træffe at
blive, skal jeg afholde mig fra at prøve at spå om.

Og med hensyn til dc 12 linier, som Børge Marten-
sen manglede i det seneste nummer af Modelflyve
Nyt, så må jeg sige, at de var ikke det eneste, der
manglede. Præcis, hvor mange det drejer sig om, har
jeg ikke prøvet at gøre op, men det skal nok være
mindst et hundrede stykker.

En god gammel bladregel, som gang på gang bl!
ver banket ind i alle, der skal prøve at lære at lave
blade, er, at man aldrig bør bruge plads i et blad, der
sendes ud til flere tusinde læsere, på noget, som kun
interesserer 25 eller færre.

Når man skal give resultatet af en konkurrcncc.
må det for mig at se være opgaven at fortrelle. hvem
der placerede sig godt i konkurrencen. Skal alle
med. er der ikke tale om et konkurrenccresultat.
mcn om cn deltagerlistc, og en sådan kan kun have
intcresse for meget få andrc cnd deltaserne sclv -
dctte med at se sit eget narn på tnk. Derimod kan
det have interesse for folk i andre klubber at se,

hvem der placerede sig så godt. at det kan blive dem,

man skal møde ved kommende mesterskaber på
regionalt eller på landsplan.

Og det drejer sig jo ikke kun om 12 fra de nordjy-
ske mesterskaber i 2-meter klassen, men måske også

om de sidste 18, der var med i konkurrencen på
Amager, de 9 på Falster og de 10 på Fyn i skalakon-
kurrencen, linestyringskonkurrencen, fritfl yvnings-
konkurrencen ellcr noget ganske andet, og så cr det
snart en slet ikke ubetydelig del af de 4-5.(X'10 satsli-
nier.

Ved en forlæggelse af problematikkcn for Model-
flyve Forbundets ledclse for noglc måneder siden
blev jeg klar ovcr. at der er undtagelser fra reglen
om, at der ikke bor bringes hele deltagerlister, nem-
lig i 2-metcr postkonkurrencen. I vel næsten alle
andre konkurrcnccr ved deltagerne ret nøje, hvem
de har dystet mcd, og hvad de andre fik ud af dysten.
Det gør man ikke i postkonkurrenccn, og derfor er
det af betydning, at man i bladet kan sc, hvem der
har været med, og hvilke resultatcr de andre har
opnået.

I andre sammenhænge vil vi som cn hovedregel
bringe indtil de 10 bedste resultatcr og i internatio-
nale konkurrenccr desuden. hrordan danske delta-
gere i øvrigt placcrede sig.

Det er svært at være kon-sekventc. og vi har nok
heller ikke været dct i alle tilfælde, men på den givne
foranledning skal jeg love. at vi fremover vil gore
vores bedste for at fastholde denne linie konsek ent.

Og så var dcr Iiec dct med raketfolkenc.
Det er rcnt faktisk også cn slags modelfolk. og det.

de laver er for mange lige så spændende og fascine-
rende som flyvning med 2-meter modcller.

Endnu er der ikke en raketfllrnings-union. mcn
det kan der komme. og jeg tror. at dcn iil blive hilst
velkommen i Dansk Modelflyle Forbund.

I hvert fald var det på et mode i forbundcts ledel-
se, at raketartiklen blev bragt frem og i enstemmig-

B. Aalbæk-Nielsen

ansv. redaktør

Viflytter til større lokaler,
Måløv Hovedgade 67,

primo januar 1990,
derfor god anledning til

gode flyttetilbud:
mange godt ting og sager

bl.a.:
STAR 1 2,4 seruoer ..........kr. 1 848,-
COSMO2S kr. 375,-
TOMMY, svæver ............. kr. 525,-
MICKEY RC svæver ........kt. 275,-
FUTABA FC-1 6 ............... kt.2375,-
FUTABA FC-1 8 ............... kr. 3550,-
GULL 450, svæver........... kr. 298,-

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 13 - 17.30

fredag kl. 13 - 19.00
lørdag kl. 10 - 13.00

Be sti I I i n g er fre m s kaffes ti I favø rp ri s.

Tlf. 426523 33

0Vedgud un 6F 60 m0løv

hed blev besluttet bragt.
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Fra Europameslerskabet for skalamodeller i Sydfrankrig

En sjælden stærk oplevelse af
perfektionalisffi€r skønhed og varme!
Bagende fransk sommersol mcd op til 35 graders
varme, en masse utroligt smukke skalafly, 44 styktrier
ialt, en aktiv fl).ieplads, hvor stævnct måtte hvile,når
trafiklly skulle starte eller lande, fin fransk mad-
kunst og sportslige skuffelser og sejre, er de hoved-
indtryk, som i øjeblikket står stærkest prcntet i mig
om det store curopamesterskab i skala, der blev
afholdt i den sidste uge afjuli måned på fllvepladsen
P6rigueir-Bassillac i det sydlige Frankrig.

Vi fra Danmark, cn team-managcr og to deltagen-
de piloter, måtte køre 2000 km i bil, medbringende
to skalamodeller og bagage og os selv godt sammen-
pakket, igennem Danmark, Tyskland og cn stor del
af Frankrig i ulidelig varme. Efter et par overnatnin-
ger undervejs kom vi frem, blev indskrevet og an-
bragt i en mcget stor hangar, som skulle blive vores
egentlige hjcm i de kommendc seks konkurrenceda-
ge.

Hangaren var delt ovcr på langs mcd levende
hegn i potter. Til dcn ene side var bordene sat op til
spisningcn, og til den anden side var dcr arrangeret
standpladser for skalaflyene. Under et stort skilt,
der bar teksten DANEMARK, fandt vi de to borde,
hvor vi skulle høre til. På bordendernc var der an-
bragt oplysninger om pilotcrnes navne og dc delta-
gende fly, og her nærmest boedc vi fra tidlig morgen
til mcget sen aften.

Vi fik samlet vore fly og anbragt dem på bordcnc,
og så fandt vi dc mcdbraste danncbrogstlag frem,
for vi havde fiiet udlevcret en lang træstang, der
skulle monlcrcs med et af flagene. Det var ncmlig
arrangeret sådan, at vi skulle på cn march med fanc
igennem byen Pdrigueux til en rcccption, hvor byen
ville give aftensmad. Dct var just ikke, hvad vi havde
mest lyst til efter en rejse på 2000 km., men det var
dcr ikke noget at gøre ved. Det blcv sent, f6r vi
dødtreette kom til vores hotclværelse i et helt nyt
hotel. Det værclsc, vi fik, var ganskc lille og mcd den
ene seng montcrct på væggen som et bagagenet i en
jernbanevogn; men vi sov der jo kun om natten, så

det gjorde ikke så meget.
Næste dag, dct var tirsdag d. 25. juli. åbnede

stævnet officielt med en stor flagparade kl. 10 om
formiddagen.

På denne første egentlige stævncdag blev den
statiske bedømmclse af både F4-C klassen og af de

deltagende stormodeller påbegyndt i den store klas-
se, som jo endnu ikke er international og derfor blev
kctrt efter de franske regler, d.v.s. at modellerne
måtte vejc op til 25 kg og have en motorstørrelse på

op til 100 ccm.

:lilr:i

rifi

Her ses den imponerende ry*ske stormodel aJ 1912-flyet TAUBE med fitglevinger, som blev nr. 3. Modellen er bygget
af Heinz Ringhcusen

Benry Jultlirt nted luuts Tltulin jager, .ftttograJbret ved
Dtrl i skala 1988. (Foto: Benny Steen Nielsen)

De deltagende lande var Østrig, Belgien, Dan-
mark, Finland, Frankrig, Vesttyskland, England,
Italien, Polcn og Schwciz. På stævnet fik min Thulin
K. Jager startnummer 7. og Finn Rasmusscn fik med

sin tomotors Britten Norman Islander startnummer
18. Det skulle vise sig ved den statiskc bcdommclse.
at vi var kommet i fint selskab.

Statisk bedømmelse
På denne dag skulle dcr kun foretages statisk be-
dømmelser, så det var den eneste dag, hvor der
kunne blive tale om prøveflyvninger. Det var vigtigt
for os at afprgve vore modeller før konkurrencen,
for de havde jo begge været helt adskilte under
transporten og måtte trimmes ind, før det gik løs. Vi
fik noteret tider, men jeg kunne ikke nå prøveflyv-
ninger f6r den statiske bedømmelse, da jcg jo havde

nr. 7, så Finn var først oppe. Han var faktisk lidt
rystet over så lidt bæring der var i luften hernede.
Dct skyldtes sikkcrt varmen og en beliggenhed på ca.

800 m i højden. Da jeg testfløj, var min Thulin heller
ikke så stabil i luften, som den plejer at være hjem-
me, men det tilskrev jeg de samme omstændigheder.

Den statiske bedømmelse af Thulin Jagere n bler'
en skuffelse, men samtidig lærerig. Prototypen er fra
1917, og der eksisterer intet eksemplar af dcn på

nogcn museer; de er alle gået til, og der er heller ikkc
nogen farvefotos, da det jo ikke var opfundet den-
gang. De eneste sort/hvide billeder, man har, er ikke
særlig detaljercde, og der findes kun ganske få.Men
dct er nu det eneste materiale, der findes udover
tcgningerne. Bemalingen omfatter kun ubleget do-
pet lærred og lakerede krydsfinerplader, og det er
kun skriftligt beskrevet på tegningen, hvilket også
skullc være nok. Men det var det ikke for dommerne
hernede, og de gav derfor dårlige statiske point. Så

dcr stod min lille pæne model af Thulin Jageren og
så fin ud og fik ikke noget for det. Ak ja! - Nå, jeg fik
20 bonusprocenter på grund af vinge-vridningen og

understel, så jeg kunnc måske vinde noget ind på

flyvningen;.det måtte jeg satse på.

Min konklusion vedrørende det statiske er, at vil
man bygge gamle fly, som ikke er fllvende merc, så

ma man veelge nogen, som findes på tilgængelige
museer. så man kan tage en masse farvefotos af dem,

der både dækker farver, strukturer og skaladetaljer.
Dct tæller point på et internationalt stævne.

Næstc dag onsdag. blev Finn's Islandcr bedømt
statisk. Den blev set grundigt efter i alle leder og

kantcr. r'endt og drejet. og dommerne smilede ven-
Iigtl mcn vi svntes alligcvel ikke, den fik de point,
den fortjente. Det ma nu også siges, at vivar kommet
i fint selskab. De modcllcr. vi så hernede, var af
megot høj kvalitet. Jeg har aldrig ved ct internatio-
nalt stævne set så mange bide teknisk og kunstneri
ske fremragende skalamodeller som her.

Dcnne onsdag stod helt i stormodcllernes tegn.

De fløj både deres første og anden flyverunde, og vi
kunne rigtigt nyde dem. Dc flestc af disse modeller
lå på cn vægt af ca. 15 kg, og denne størrelsc er
lettere at flyve realistisk flyvning med, og dct var
virke lig, som man så rigtige fly tumle sig i lufthavet
tuvcr os. Men luften var på grund af varmen ikke så

ba:rcnde. så i konkurrenceiver fløj nogle for lang-
somt. stallede og sty'rtcdc ned. Det var lidt tragisk.

Der var på stzevnet i alt fem totalhavcrier og flere
mindrc, som undervejs blev udbedret. Men lad mig
fortælle lidt om nogle af stormodellerne.

Stormodellerne
Den model, som jeg var mest bctaget af, var en tysk
stormodel af den gamle pionerflyvcr, TAUBE, fra
omkring 1912. Manden, der byggedc denne gamle

flyvemaskine, hed selv Etrich Taube, og han tog
direkte inspiration fra fuglene og skabte et fly, hvor
vingerne og halen var udformet som fuglevinger.
Dcn var i vid udstrækning bygget af bambusstokke
som materiale i disse vinger og i halen, som ved
hjælp af sindrige u'iretr:ek kunne vrides og vendes,

så maskinen blev stabil. Alt dette var genskabt af
tyskercn Ringhausen mcd en håndværksmæssig

kvalitet og en finish. der dupcrcde. Og i luften blev
den fuldstændig lerendc. Vi nod dens tovende start,
vi nod. når dgn lloj gan-ske lanssomt over himlcn, og
når den drcjde sig majcstætisk og med værdighed
sattc sig på t'lirepladsen igen. Den fik i øvrigt en
pluccrine som trediebedst iblandt stormodellerne.

Vindcrcn af stormodellerne blev englænd?ren
\{ick Reeves. der havde bygget en kæmpemodel af
cn SOPWITH CAMEL F-1. Han havde også bygget

en af samme slags i mindrc målestok til F4-C klas-

sen. men denne kæmpemodcl duperede os altså

også. Det var dog, lige fpr vi syntes, at den var for
stor. Det var mere en rigtig fl1ver i lidt mindre
størrelsc end en modelflyver. Den fløj i øvrigt fuld-
stændigt som en rigtig. Jeg har overværet flyvningen
af cn sådan ægte Sopwith ved en flyveopvisning i
England for gamle veteranfly, og det var virkelig
ikke til at se forskel på den ægte og så denne stormo-
del.

Jeg må også nævne den stormodel, der blev nr. 2,

en utrolig realistisk bygget natjager fra 2. verdens-
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Mick Reeves fra England, der blcv nr. 1 for stonnodeller, hærer her sin vindermodel a.f Soptt ith Cantl F-l gannutt
den store udstillings-ltangar. (Foro: Juhlin)

krig, cn tysk model af en HEINKEL HE 219. Det var
et tomotors fly, der både var bombefly og natjager og
var udstyrct med en masse radarantenner foran næ-
sen. Modellen var bygget fremragcnde, og den fløj
også, så uhyggen og farligheden stod som en atmos-
fære omkring den.

Men man burde nævne alle disse modeller. De var
imponerende, og det var en oplevelse at se dem.

F4-C
Sent på onsdagen smugstartede man så med F4-C
klassen, og torsdag gik det så virkelig løs. Je_q havde
jo nummcr 7 i startrækken, men skulle alleredc
starte torsdag som det andet fly. Vi stod tidligt op
disse morgener, for alle sendere skulle være afleve-
ret i depot senest kl. 7.45, så flyvningen kunne be-
gynde kl. otte præcis, og den startede til tiden hver
gang, den ros skal franskmændene have.

Fra fgrstc januar i år er der lavet om på nogle afde
regler, der bruges ved et sådant stævne. Bl.a. er
muligheden for omfllvninger næsten blevet afskaf-
fet. Hidtil har det været sådan. at dersom motoren
gik i stå, eller der var en eller anden tcknisk årsag til,
at man ikke fik gennemført det førstc minut af ens
flyverundc, ja, så havde man ret til et nyt forsøg, der
kunne finde stcd, når runden var nået rundt. Men
ved storc internationale stævner var denne regel
blevet nrisbrugt. Harde en dcltagcr haft en dårlig
start (starten tællcr meget i point) ja. så mcldte han
blot fejl, landede og kunnc nli:kc rcd cn senere
omflyvning redde sig lidt flerc point. Dct var nu
ændret, således at der skulle udenforstående ting.
der havde gencret, til, for at dommcrne kunne tilde-
le et nyt forsøg. Og dette blev faktisk kun anvendt i
et enkelt tilfældc. Dette ramte de staklcr. som r irke-
lig havde tekniske fejl at slås med. og det skulle r i:e
sig, at denne regelændring kom til at \'ære noget
yderst negativt for mig.

Den første, der skulle starte denne mor_qen. \'ar cn
model fra Polen, og den fl6j nogenlunde, men fik en
lidt hård landing. Det må jeg kunne gore bcdre.
taenkte jeg. Min motor startede upåklageligt. r'cjret
var tilsyneladende udmærket, måske lidt varmt. og vi

bar Thulin jageren ud til taxi. Det blev cn pæn taxi,
og vi meldte take off. Jeg gav gas. mcn mit f1y

flaksede så underligt af stcd, slog et slae til sidcn. tbr
det lettede, og så var det ikke til at st) re. Dct \ ic lrcdc
og faldt ned fra en meters højdc. Ingen eksrra lor-
søg, det var slut med forste fl1vning. Hrad rar der
dog galt?

Ved undersggelsen bagefter viste det sig, at to
barduner var skredet i fastgøringsbosningerne. Mii-
ske var det sket under prBveflyvningen. og så var
vingernes vinkler skæve, og sir kan Thulin'cn bare
ikke flwe. Understellct var skadct. os et scnobræt
til højderorct var slået løs ved sfyrtet. men heldigvis
havde jeg et reseneunderstel med. Dctte undcrstcl
monterede jeg, limede dct løse senobræt, skiftcde
wirene ud og tjekkede allc vinkler, så nu varjeg klar
igen til min anden flyvcrunde, forhåbentlig mcd et
bedre resultat.

I løbet af formiddagen var det Finn's tur til at
flyve. Det var meget varmt. Han fik udleveret sin
sender og afprøvede rorcne; men det var galt med
radioen, krængerorene virkede ikke. vi blev en ck-
stra gang hed om ørene; det viste sig at være cn løs

forbindelse inde i sendcren, som Finn kunne klarc.
Mærkeligt nok sker den slags uheld altid ved lcjlig-
heder, hvor de helst ikkc må ske. Islanderen er jo
tomotoret, d.v.s. at Finn havde et ekstra minut at
starte i, men nu ville motorerne ikkc starte. Finn
plejer altid at kunne få sine motorer i gang mcd det
samme; han er jo mekaniker til daglig. Men nu ville
dc pludselig ikke. Han arbejdede og svcdte undcr
dcn brændende sol, og endelig lykkedes det, netop
som tiden var ved at løbe ud. Han taxiede hen til
starten, meldte slut og var klar til take off, da dcn
cne motor gik ud igen. I en fart fik vi hentct startc-
ren. fik den i gang igen, og han gik i luftcn. mcn

mistcde sine startpoint på grund af det. Finn floj en

fin fl1vning, men da han skulle til landingsrunden,
var tidcn ved at løbe ud, så han fik travlt. Da han

landede. var det et kvart sekund. for tidcn var udlø-
bct: tættere på kunnc det vist ikke gores. men han
iindcde lettet op.

Alle fllmodeller var ud:tillct i den store hansar.
som jeg for har næ\'nt. og d.r præsenterede dc si.q

godt for det store publikum, der kom og besltgte
stævnet. Og der var mange mennesker, der var inter-
esserede i disse herlige flymodeller. Sikkerheden på

stævnet var også hclt i orden, både med scndere og
på flyvepladsen. Det gav en god tryghed.

I F4-C klasscn var der 29 smukkc modeller, spæn-
dende fra det tidligste af fllvningens barndom til den
model, der blev vindcren, en F-15 Eaglc, tilhørende
belgieren Philip Avond. F-15 Eagle er en jetjager,
som endnu bruges i Amerika. Denne skalamodel har
allerede placerct sig smukt ved tidligere internatio-
nale skalastævncr. Den er utroligt righoldig på de-
taljer, fejlfri i sin håndværksmæssige udf6relse, og
Avonds, som solv er professionel hclikopterpilot,
fløj den på lbrbløffendc rcalistisk man6r, noget af
det bedste, jeg nogensinde har set en jetmodel flyve.

Sandt at sige var der ikke megen forskel i de point,
der skilte de første ti placerede. Dct må have været
svært af afgøre, i hvilken raekliefølge de skulle an-
bringes. Dejlige var de alle. De, der kom ind som nr.
to og tre, var også rene mesterværker, mcn disse tre
første var vidt forskellige.

Englzcndcren McDermott havdc skabt sig en ska-
lamodel af cn l. verdenskrigsflyver fra England,
AIRCO DH 9, som jeg selv har set prototypen til på

museum i London. Denne model kunnc simpelthen
ikke laves bedrc, så fuldendt var den i allc dctaljer og
i bygning. Trods alle de mange små fuldcnte detaljer
var det hele samlet til en personlighcd af en dobbelt-
dækket bombemaskine, der lige havdc været ude på

togt; man var ikke i tvivl om, at den var i tjeneste.
Ved hver flyvning kastede han da også en bombe lige

foran dommerne, så talkummet, som dcn var fuldt
med, stod som en røgsry fra banen. McDcrmott fl11j,

som han plejedc, med utrolig skalarcalismc. Han
blev placcret som nr. 2.

Nr. 3 blev Jean Rousseau fra Frankrig med sin
model af en fransk trafikmaskine fra 1935, der hcd
DEWOTTINE 338. Det var et tremotoret fly helt
bygget af aluminium og avancerct for den tid. Også
denne model var meget rig på detaljer og bygget

meget smukt. Sclve aluminiums-beklædningen hav-

de han udført perfckt. Flyet var selvfplgclig nittet
sammen af en massc mindre plader, og han havdc

beklædt sin model på nøjagtig samme måde. Han
havde taget aluminiumsplader i en tykkelsc på 12

hundrededele millimeter puttet dem i et syrebad, så

de fik en tykkelse på 8 hundrcdcdel millimeter.
Derefter havde han skåret pladernc nøagtigt til og
med kontaktlim på spraydåser havdc han limet dem
på plads og givct dct hele klar lak. Rcsultatet var så

naturtro, som dcn slags vil kunne lavcs. Han havde
også skabt et meget levendeinterior inden i både
passagerkabinen og i cockpittet. For at undgå radio-
problemer med antcnnen i flyet. havde han en tynd
stående antennc foran på modellen, som man ikke
bemærkede, når den fløj. Han fløj selvfølgelig også

perfekt, og det var cn oplevelse at sc modellen i
luften.

Der var som før nævnt 29 deltagerc i Fl-C klas-
sen, og man burdc skrive lidt om dcm alle sammen;

det kan man ikkc gorc i en artikel som denne, men
lad mig give et lillc udvalg. Der var f.eks. belgieren
Reynders fine Harrkcr Tempest. en engelsk 2. ver-
denskrigsjager. svcitseren Lerl Charles Stampe, et
kendt fly, Finlands Lindbergs Focke-Wulf 190 F8,

tyskernes genia)c 2. rerdenskrigs jager, sveitseren
Leuteneggcrs Fiesler Storch, også et af 2. verdens-

krigs beromte tlske fly. italieneren Napelli med en
pionerflpcr fia 1912. et Barnwel Monoplan med
vineevridning og mange flere. Men jeg må i hvert
fald nær'ne den engelske skala-veteran Brian Taylor,
der stillede op mcd cn helt skøn model af en Mos-
quito, det beromtc cngelske tomotorede fly fra 2.

verdenskrig, som vi jo lærte så godt at kcnde her-
hjemme. Han var blandt de deltagere. der kæmpede

om f6rstepladscn i konkurrencen, men på hans an-

den flyverunde var uheldet ude. I en manøvre (de-
monstration af flaps i en cirkelflyvning) blev farten
for
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Franskmanden Jena Rosseau's imponerende model af det franske trafiffi fra 1935, Dewoitine 338, opbygget med

rynde a lum inium s p la d e r.

langsom, sikkert på grund af den ringe bæring i den
varme luft, så modellen stallede og styrtede. Det
blev et af totalhavarierne. Det var tragisk. På trods
heraf fik han med de point, han havde opnået indtil
da, en placering som nr. 9.

Man må sige efter at have overværet dette stævne.
at det vff en kvalitet af modeller i meget høj klasse.
hvor det nok ikke vil være let for et lille land som
vores at hævde sig, men det kommer måske.

Skuffende resultater
Tilbage til vore genvordigheder på stævnet. Fredag
formiddag ved godt nitiden skulle jeg flyve min an-
den runde. Det måtte gå bedre denne gang. Jeg var
Finns hjælper, når han fløj, og han var min. Han
havde påtaget sig at sprge for min motor, så jeg kun
skulle koncentrere mig om fllvningen. Vi startede
op, og alt gik planmæssigt. Jeg taxiede, og den gik
fint. Så skulle jeg i luften, og der blev meldt take off.
Thulin'en lettede i en meget fin start, og der blev
klappet. Lykke! Den flgj i helt rigtig skalafarr rundt
for at fortsaette med manøvren ligeudflyvning, men
så døde motoren langsomt, men usvigeligt sikkert. -
Hvad skete der dog? - Jeg måtte nødlande, og det
lykkedes pænt; der var kun sprunget et par wirer, og
understellet var bukket lidt, det ville kun tage kort
tid at lave. Men hvorfor svigtede motoren? Det var
min anden flyverunde, der røg, tja! - jeg skilte mo-
torcowlet med indhold ad, og vi gav det hele et
grundigt eftersyn. Finn mente at have fundet fejlen,
et lille hul i silliconeslangen, der går fra tanken til
kaburatoren. Den blev skiftet ud, og jeg håbede på
at kunne prpvekgre motoren om aftenen. Men

(Foto: Finn Rasmussen)

nej, - programmet gik hurtigere end beregnet, ogjeg
skulle flyve min tredie runde endnu inden aften som
den næstsidste den dag. Ingen mulighed for at se,

om fejlen var væk. Mine bange anelser gik i opffldel-
se. Ved den sidste runde skete nøjagtig det samme.
Fin start, rundt til næste manøvre og så en motor,
der døde. - Jeg var fortvivlet. At have køfi 2000 km
uden at have præsenteret min lille Thulin jager i en
eneste køn flyvning, det var næsten ikke til at bære.
Det var kun en ringe trøst, at mange andre havde
vrøvl med deres motorer, man sagde på grund af
varmen, men hjemme gik min motor jo upåklageligt.

Finn gik det dog meget bedre, selv om han heller
ikke havde det for nemt. Hans anden flyvning skulle
også finde sted om fredagen, og han stod i readybox
klar til at flyve, da der blev meddelt ham. at dom-
merne skulle spise frokost. Det var i øvrigt begyndt
at blæse lidt. Det er ikke rart at blive afbrudt, når
man lige har koncentreret sig, klar til at yde noget.
Men da frokosten var forbi, ca. halvanden time
senere, havde vinden da lagt sig igen, og Finn gjorde
sig klar. - Han havde stadig lidt vanskeligheder ved
at starte motorerne, men det gik dog bedre, og da
han fløj, blev det til en meget fin flyverunde, der
flyvemæssigt placerede ham på en niende plads -
godt i det selskab.

Finns tredie og sidste flyvning foregik tidligt lør-
dag formiddag, og han var oplagt til at yde det helt
gode. Vejret var udmærket, og efter vores bed6m-
melse var hans indsats helt på h6jde med de bedste.
Han havde en forventning om en placering på en 17.-

18. plads; men det viste sig, at han kun opnåede
pladsen som nr. 22. Yi syntes ikke, at det var helt
retfærdigt. Vi mener i gvrigt også, at det var forkert,

Fitm Rasnnssen lander efter en fin llyvning i 2. runde
med sit Biuen Norman Islander. (Foto: Juhlin)

at det var de samme tre dommere, der dømte både
modellerne statisk (skalabyggemæssigt) og de sam-
me modeller i flp ningen. Dels var der et meget stort
arbejdspres. men når de forst havde udvalgt den
bedste byggemæssige elite. ja så var det vel svært at
være helt uvildige ved flylebedommelsen. Det hav-
de nok vzeret mere rimeligt at lade de dommere, der
dømte stormodellerne statisk, bedømme fllverun-
derne i F4-C, og så lade vore dommere dømme for
flyvning hos stormodellerne. Så havde man haft me-
re sikkerhed for uvildigheden ved flyvningen.

Alle flyverunder var slut lige efter frokost om
lørdagen, og så var de sportslige aktiviteter til ende.
Ved ls{iden skulle så resultaterne offentliggøres
ved en stor ceremoni. Indtil da var der arrangeret
stor opvisning af udvalgte modeller på slap line, og
det var ikke kedeligt. Det blev et helt stort luftshow
for de mange tilskuere og os andre. Imponerende og
spændende var det rned luftkampe mellem tyske og
engelske 2. WW krigsflyvere, og flot var det. Det var
morsomt at se modellerne uden for de faste flyve-
programmer.

Kl. 18 blev der så holdt en stor ceromoni med
drinks, flag, taler (på fransk naturligvis) og kåring af
vinderne. Dem har jeg jo allerede præsenteret, og
deres placeringer var velfortjente. Aftenen sluttede
med en stor samlet fransk afskedsmiddag med musik
og godt hum6r.

Der var dog 6t punkt, hvor de fleste af deltagerne
mente, at det kunne have været bedre. Det var med
kommunikationen, derfor 907o vedkommende fore-
gik på fransk på trods af engelsk skulle veere det
andet hovedsprog på stævnet, og vel over halvdelen
af deltagerne forstod ikke fransk. Men det var jo
underholdende, og stævnet var i gvrigt udmærket
organiseret og gennemfort.

BennyJuhlin

Resultaterne af Europamesterskabet i skala:
Frankrig 1989

Iluseumsklassen F4.C:
1) Belgien. Philip Avonds. F15 Eagle 3452,5p
2) Eneland. Peter McDermot. Airco DH 9 3393,5p
3) Frankrig. Jean Rousseau. Dewottine 338 3360,7 p
-l) Schweiz, K. Oetiker.

Bucker 133 CJungmeister 3272,2p
5) Belgien, W. Reynders. Hawker Tempest 3254,3 p

Stormodeller:
1) England, Miek Reeves

2) Tyskland, Wolfgang Weber
3) Tyskland, Heinz Ringhausen
4) Sverige, Stefan Sundstr<im
5) Frankrig, Yvon Monrier

Sopwith Camel
F.l.
Heinkel HE 219.

Taube.
Christen Eagle.
LMCI Sprintair.

Bian Taylor's fantastisk flotte Mosqtito model, som led den tragiske skæbne at totalhaverere.
(Foto: Finn Rasmussen)
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NM 89 i Råyskålå, Finland
På grund af den sene afslutning på udtagelsesperio-
den og deraf fl,rlgendc problemer med tilmelding,
sportslicens m.v. var dct lige for. at der slet ikkc blev
nogen dansk dcltagclse i dette års NM, mcn med
velvillig assistance fra diverse forskellige pcrsoner
lykkedes det at løse alle disse problcmere og få et
hold afsted alligevcl. Det var imidlcrtid ikke muligt
at samle nok til et fuldt hold, hvorlbr vi drog afsted
med kun fire personcr, som var Jcspcr Jcnscn. Nis
Jacobsen. Prcben Jensen alle SMK. samt underteg-
nede Niels-E. Rasmussen BMC. Hcraf var de 2

fgrstnævnte juniorer og dc 2 sidste scniorer. hvilkct
betød, at vi ikke var i stand til ar monsrrc fuldt hold,

. hvorfor vi på forhånd måtte afskriic alle tbrhåbnin-
ger om at vindc holdpokalen.

I Vi startedc tirsdag d. 11.7. tidligr om morgcnen for

I at nå færscn lil Gdtebor-s. Vi ankom til Råyskålå,
som er den finskc pcndant til svæveflynr'ecenter Arn-
borg, og er beliggcnde ca. 100 km nord for Helsinki,
ved middagstid torsdag d. 13.7.

Vel ankommet blev vi indlogeret på ct slags van-
drerhjem, som liggcr lige ved siden af flyvepladsen.
Da vi havde indrettet os og fået en bid brød, tog vi
endelig ud for at se på forholdene. Det viste sig, ar vi
var de sidste, der kom, og alle de andre var i gang
med at tr€ene, hvilket vi også gjorde.

Torsdag aften var der så kontrol af spillene, hvil-
ket vi var meget spændte på, da det var første gang,
vi skulle flyve efter de nye spilregler. Kontrollen af
alle fire Iandes spil varede da også til langt ud på
aftenen, mcn blev dog overstået inden midnat.

Fredag morgen var så den store dag, hvor stævnet
skulle begynde, og cfter en kort vclkomsttale be-
gyndte vi at stille spillene op. Vi havde medbragt de
2 unionsspil samt et helt nyt spil, som var blevet
færdig natten før vi tog af sted. Spillet blev af de

,r, andre lande hurtigt døbt til kpkkenspillct, da detvar
monteret på en plade fra et køkkenbord. Disse mor-
somhcder holdt dog hurtigt op, da det viste sig, at vi

- sammen med svenskerne - var dem, der fik mest
højde på.

Allerede her på den første konkurrencedag blev
det hurtigt klart at dem, der blev sværest at slå, var
svenskerne, som også som de cneste stillede rned
fuldt hold og i stærkeste opsrilling. da dc havde valgt
at undlade deltagclse i VlrI for at konccntrere sig om
dette NM, hvilket senere skulle vise sig at \,zere en
klog disposition.

Alle 4 danskere fløj tilfredsstillende og kan være
tilfredse med deres præstationer, måskc bortset fra
undertegnede. Således kan det nzevnes, at Preben
Jensen slog sin personlige rekord i speed indtil flere

I

gange. Bortset fra nogle små-skrammer hos Nis og
Jesper blev vi forskånct for uheld og havde kun en
linesprængning under hclc stævnet. Dctte var spcci-
elt glædcligt, da vi som før nævnt kun var firc perso-
ncr og derfor ikke havde for mcget tid til ovcrs.

Gcnerelt kan det siges, at der blev flojct frem for
alt stabilt af de flestc deltagcrc uden de hclt unikke
præstalioner. Således var der under hclc stævnet
kun to fly/ninger undcr 20 sek., og dem stod sven-
skerne desværre for. Som det fremgår af resultatli-
stcn, var J. Ståhl en meget suveræn og værdig nor-
disk mester, idet han allercde inden den sidste runde
var klart foran og ikkc kunnc hentes. Ud af de 18

flyvningcr fik han 1000 points i de 17 og sluttede
såle des mcd maximum score. Derimod var dcr stor
spænding om de følgcndc pladser indcn dcn sidste
rundc om s6dagen.

Eftcr afslutning af dcn sidstd runde. som var fær-
dig vcd middagstid, pakkcde vi sammen og gjordc os
klar til præmieorerrækkclsc. som kun gav cn cnkclt
bronzcmcdalje til Jespcr Jenscn. og som desudcn
foregik under stort tidsprcs. da der nærmcdc sig en
mcget kraftig tordcnb]gc. som vi ikke undgik og

dcrfor blev meget vådc alle sammcn.
Da alt var overstået kl. 16. og færgcn forst sejlede

kl.22.00, havde vi god tid til at sige farvcl til alle dc
andre, for vi bcgav os afstcd.

På trods af de meget storc udgifter, der er forbun-
det med en sådan tur, også efter at unionens tilskud
er medregnet, tror jeg. at alle på holdet syntes, det
havde været det hele va:rd og ville ggre det igen, hvis
dct skulle blive aktuelt, da en sådan tur ud over
rejscoplevelsen også er en fornojclse på grund af det
kammeratskab, der opstår, og som bliver nodt til at
opstå, da ct sådant staevne er holdarbcjdc. Så til allc,
dcr ikke har prøvet at deltagc i enten et udcnlandsk
ellcr også et dansk stævne, kan jeg kun opfordre til
at komme og se eller deltage, da det ikke cr spor
farligt, men derimod megct sjovt og hyggcligt.

N i e I s - E. Ru s t r u t.s s t' r t

F3B Nordisk Mesterskab 1989
Holdenes resultater
1. SVERIGE

Gert Holtbåck
.Iohn Hcrdin
Joakim Ståhl

2. NORGE
Ola Wanvik
Arnfinn Lie
Thorbjorn Jesperscn

-13123

11127

13696

f -i000

1.3322

72981
12115

F3B Nordic Championship
1989
Final results

1. J. Ståhl S 15000

2. G. Holtbåck S 14427

3. P. Våisiinen S 14211
.1. N.-E. Rasmussen DK 13945

5. J. Herdin S 13696

6. G. Pcrson S 13618

7. O. Wanvik N 13322

8. A. Lic N 12981

9. J. Jenscn DK 12914

10. M. Måkinen SF 12752

11. P.Jensen DK 12610

16. N.Jacobsen DK 11090

17-1816 Dansk mesterskab i
modelsvæveflyvning klasse
F3B
Danmarksmesterskabet i F3B var i år flyttet fra dct
sene efterår frem til weekenden d. 17.-18./6. Dette
blev gjort som et forsøg på at flytte den vigtigste
konkurrencc til det bedste vcjr. Det viste sig at være

cn god disposition, idet vejrct var næsten pcrfekt,
hojt klart solskin og 5-7 m/s vind.

Konkurrcnccn startede lørdag rnorgen kl. 9 med
kaffe og rundstykkcr på pladsen.

Første opgave, der skulle flyves, var "varighed",
og her - så tidligt på dagen - var det meget svært at
opnå fuld tid (6 min.), og dct var kun meget få. for
hvem det lykkcdes.

Hercfter blev hastighedsbancn sat op oe 1. og 2.

rundes ,speedu blcv afuiklet. I spccd gælder dct om
gennemflyve en banc på 4 x 150 m hurti_qst muligt.

Stillin-een cftcr 3 opuaver var. at Karsten Jcppesen
lå klart i spidsen med marimumpoint og så ud til
endnu cn gang at ville lobe med laurbærrene. Han
var i 2. rundes spccd med en tid på 18,1 sek. hele 2,4

sek. hurtigere end den næsthurtigslc i runden.
Det kunne dog også gå galt for Karsten, som

hereftcr havdc et drop og landede uden for dc
pointgivcnde l5 m efter 4 min. 26 sck. Hereftcr var
konkurrencen igen helt åben.

Resten af lørdagen blev der flojet endnu f rundcr.
hvor der blev vist meget fin fly.vning bådc i termik-
ken og i speeden, hvor der blev flojet cndnu en tid pi
under 20 sek. nemlig 19,9 af Torbcn Rasmu:scn.
Denne flyvning var mcdvirkendc til. at Tcrben kun-
ne overnatte på førstepladscn og dermed mi:kc
nyde lørdag aftcns F3B-grillpartv lidt mere.

Nr. 2 lørdag aften var Jespcr Jen:.-n S\IK citer-
fulgt af Karstcn og Peer Hinrickscn S\IK. Hc'rmcd
var hclc det danskc VN{-hold mcllcm dc .1 lbrste pii
dette tidspunkt; men absolut intct \ rr afgjort endnu.
idet endnu 4 lå inden for 2tX) points fra den tbrende,

Sondag morgen gik dcn forstc start efter nosen
forsinkelsc kl.I0.-15. og dct bl* bcslemt. at dcr ikke
ville blive offentliggjort nogen stillinger i lobet af
dagen for at foroge spændingen om resultatet.

Det så dog ud til, at det ville blive så som så med
spzendingen om 1. pladsen, idet dcn fgrende pilot
Torben fortsatte takterne fra lørdagcn og vandt 5. og

3. FINLAND
Mikko Måkinen
Markku Sihvola
Mikko Nuutinen

4. DANMARK
Niels-E. Rasmussen
Preben Jcnsen

37 102

12752

12377

11973

26555

I 3945

12610

)\*U
anU(lr\\-'

-
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vandt 5. og 6. runde overbevisende med endnu 2

speedflyvningcr op under 20 sek. og fik dermed
opbygget et komfortabclt forspring til nr. 2, som var
Niels-Ejnar Rasmussen. Lidt bagefter lå John Ras-
mussen, Karsten og Jesper ret tæt.

7. runde: Niels-Ejnar starter runden mcd 5,56 og
en landing på prikken. John og Karsten får ligcledcs
fine tider, men Jesper taber lidt terræn. Sidst star-
tende er Torben, som ikke rigtig får bid i termikkcn
og laver en halvdårlig landing efter bare 4 min. og 14

sek. og mister dermed cn god bid af det komfortable
forspring.

I speeden starter Niels-Ejnar op i termik og får en

enorm udgangshøjde, men det lykkes ikke rigtig at
udnytte hpjden, og han får en tid på 20,2 sek. Senere
får Jesper 23,8, John 22,9, Karsten 21,3, og til sidst

får Torben 20.9.

Herefter blev beregningen af det cndclige resultat
sat i gang, og der blev pakket sammen. Mens det
skete, gik spekulationerne så over, om Torbens for-
spring havde været nok, og om, hvem dcr skulle have

3. pladsen.

Da resultatet kom, viste dct sig, at forspringct lige

akkurat ikke var stort nok. og Niels-Ejnar kunne
kåres som Dansk Mester i F3A eftcr me.sct fin t-llr-
ning på 2. dagen.

1717.89 DM i højstart
Resultatliste - Pilot navn

1. Niels-Ejnar
2. Torben Rasmussen

3. Karsten Jeppesen
4. John Rasmussen

5. JesperJensen
6. Peter Mikkelsen
7. Peter Juul
8. Peer Hinrichsen
9. Jan Hanscn

10. Hans Hansen

Points
11204

11203

10989

I 0859

i0849
10664

10481

10100

9751

9418

Referat af 2M
Danmarksmesterskabet
afholdt den 26. 0927. august
1989

For første gang nogen sinde skulle der afholdes et

officielt Danmarksmesterskab inden for 2M-kias-
sen.

Stævnet blev afholdt i weekcnden dcn 26. og27.
august på SMSK's flyveplads i Herstedøster.

Til stævnet var der tilmeldt 36 deltagere. og alle
mødte op lørdag kl. 14.00 til perfekt vejr - solskin. 1et

vind og rimelig med termik. Lørdag blev eennemfort
I runde med meget blandede rcsultatcr. mcn kun
med få uhcld.

En morsom episode skal dog nær'nes: En deltagcr

- vi ntrvner ikke hvem - fik radiofejl og groundede
sin model dybt i den sjællandske muld. Da han kom
langvejs fra og ikke havde en resen'emodel med,
blev det aftalt, at han i resten af konkurrencen delte
model og anlæg med en kammerat. hvilket også gik
ganske godt i en periode. På et tidspunkt ligger to
modeller og kredser tæt højt oppe i en termikboble,
og de må næsten have været magnetiske, for de
støder i hvert fald sammen, og den enc får klippet
sideroret og begynder nedstigningen i slore fladc
cirkler. Vor uheldige ven fra før konstaterer tort, at
der røg en model mere! laegger senderen fra sig og
begiver sig ud mod det forventede nedfaldssted. På

vej derud hører han pludselig en hvislen over sig og
opdager til sin glæde/rædsel sin lånte model i fuld
fart ikke langt over jordhøjde. Det kan nok vaere, at
der kom fart på for at komme tilbage til senderen og
få kontrol over modellen. Det lykkedes - til stor
morskab - og begge implicerede modeller fuldførte
konkurrencen.

Lørdag aften blev der afholdt fællesspisning for
34 personer, hvilket var meget hyggeliet. Dct ly'kke-
des dog ikke at få grounded nogle af piloterne næv-
neværdigt.

Søndag havde vi aftalt at starte tidligt. idet vi
håbede på at kunne nå at gennemfpre 2 runder.
inden iyderne skulle tilbage til fastlandet. Desværre
gik det ikke som planlagt - vor forbindelse til vejrgu-
derne må have svigtet - idet det allcrede efter et par
timer begyndte at småregne.

Ved middagstid blev det regnvejr for alvor, og vi
opgav at gennemføre resten af konkurrencen. På det
tidspunkt havde 2/3 af deltagerne gennemfgrt 2.

runde, og af hensyn til den sidste 1/3 valgte vi at
afgøre konkurrencen på baggrund af l.ste runde * 4

flyvninger i 2. runde.
Vi fortrak derfor til vort tilholdssted "gården",

hvor resultatberegningen og selve højtideligheden
med overrækkclsen af pokaler og pengepræmierne
fandt sted.
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Resultatet blev, at Stig Christensen. Holbæk. blev

Danmarksmester, Preben Jensen, Sønderborg. bler
nr. 2, og Jan Hansen, Sønderborg, blev nr. 3. Der var

desuden praemier til nr. 18 (midten af feltet) - Jor-
gen Meier, SMSK, og nr. 36 (sidstepladsen) - Erik
Wagn, SMSK.

Rcsultaterne fremgår i

resultatliste.

Foto: Stig Riber

Resultatliste for 2M DM 89

l. Stig Christenscn, Holbaek

l. Preben Jenscn, Sønderborg

-3. Jan Hansen, Sønderborg
-1. Jcspcr Jcnscn, Sønderborg

-5. Borge Hansen, Borup
6. Torben Krogh. Spnderborg
7. JorgcnTonnesen.NFK
8. Claur Larsen. Holbæk
9. John Olsen. S\ISK

i0. Jens Frederiksen. Vordingborg

pvrigt af nedenstående

SlrgRiåer; SMSK

3.617 point
3.557 point
3.489 point
3.343 point
3.339 point
3.269 point
3.259 point
3.174 point
3.172 point
3.156 point

ir.'

Fru DM-Skrcent ses her vindeme, og det er fra venstrc

Bjøm Krogh, Knud Hebsgård og Mads Hebsgårrl, der

besatte hhv. 3., 1. og 2. pladsen.

15/10 DM-Skrænt
Først på resenedag nr. 2 llkkedes det at få det
rigtige r ejr: men dct \ ri \ ærd ir! \ cntc på: 8-11 m/sek

vind lige ind pa Heathcrhill og strålende sol, dvs.

perfektc hetincelrer for rop-skænt flyvning.
Knud lagoc uC i forste runde uden prøveflyvning

med -11.76. dasens bedste tid. Flot klaret i betragG

ning ai. at Knud med lillebror Mads startede sports-
ueekenden lordag aften med bil-natorienteringsløb

- et par timers hvil og så afsted fra Thisted til
\ordsjælland over Storebælt.

Elter nogle runder var prognosen for pokalforde-
lingen tydelig: Knud, Mads og Bjørn stilede mod
guld, sølv og bronze. På trods af ihærdige forsøg fra
især Lars og Carsten i løbet af de 7 runder var
præmiefordelingen afgjort, men alle var glade - det
var en skøn skæntdag for de 14 piloter og de flinke
hjælpere.

For undertegnede var det fantatisk at kunne af-
slutte karrieren som RC-Konkurrencearrangør med
et rigtigt perlestævne på Heatherhill.



Mit førstc arrangement foregik nemlig også på

dette ideelle sted i 1975. hvor det forsre SM-Skrænt
blev afholdt. Siden da er det blevct til mange stæv-
ner, som dct har værct en stor udfordring og glzcde

at være rned til Bjøm Krogh

l. Knud Hebsgaard, ThyRC 5994pt.
2. Mads Hcbsgaard,ThyRC 5809 pt.
3. Bjørn Krogh, NFK 5689 pt.
4. LarsPedcrsen,NFK 5,173pt.
5. Carsten Berg, NFK 5.+72 pt.
6. Finn Johansen. NFK 5l22pt.
7. Ole Skov Hansen, Den røde Baron 5105 pt.
8. Henrik Olsen 5084 pt.
9. Rcn6 Madsen, NFK 50tt2 pt.

l0.Jackl-essel,NFK 5039pt.

Z9l4 Jysk Mesterskab F3A

Litrdag den 29l.1 afholdtes JM i kunstflyvning på

Grenaa Modelflyveklubs plads tzet ved Grenå. Ar-
rangementet blev effektivt afuiklet til alles tilfreds-
hed. Briefing startede kl. 11.30, og 6 timer scnere
havde de 7 konkurrerende piloter hver fløjet 4 run-
der, og pointene var udregnet og præmierne uddelt.

De 4 deltagere i A-klassen og 3 i B-klassen er
måske ikke særligt imponerende tal, men formand
for styringsgruppen Finn Iærager var optimistisk
med hensyn til deltagere ved senere stævner - han
mente, at konfirmationer hindrede flere i at deltage,
og sagde, at man fra sidste år kunne spore en stigen-
de interesse for kunstfly/ning.

En anden deltager kunne godt have ønskct sig
konkurrencerne senere på saesonen - han fremhæ-
vede specielt, at man kun havde meget lidt tid til at
træne og klargøre materiel eftcr vinterhict. Konkur-
rencer på senere tidspunkter ville måske få flere
med. Han ønskede siq også konkurrcnce i den nye,
lettere C-klasse.

Det er meget specialiserede modeller. dcr fl1ves
med til konkurrencer. Men dct behovcr ikke at være

byggesæt - vinderen havde seh' designet sin modcl.
Kroppen var af træ og vineerne af finerbeklædt
skum. Motoren havde, af hensln til slojen. gum-

miophæng og resonansrør inde i kroppen. Kunstfl1.
verne er de eneste, som har obligatoriske stojmålin-
ger til deres konkurrencer (alle klarede proren i

Grenå).
I A-klassen fløj alle med optræklieligr understcl.

Piloterne forklarede, at det var nødvendi_qt for at
holde kursen i sidevind, men en enkelt anbefalede
dog, at eventuelle nye deltagere investerede i præci-
se servoer fgr optrækkeligt understel.

A-klassen
l. PeterChristcnsen.Falcon
2. ErikToft, NRC
3. SvendPlougstrup,Falcon
4. FinnI-erager,NFK

B-klassen
1. Ove Hansen, MMf, Herning
2. Jens Mose, Take Off, Farsø

3. HarryHougård,Gudcnå

6/5 Kunstflyvning i C-klassen
Lørdag den 6. maj modtes vi hos Falkcn på deres

skønne flyveplads for at aflikle dct fcirste stievne i C-
klassen.

Grundet megct kraftig vind var dettc ikke muligt.
men flerc af piloternc foretog nogle proveflyvninger
med bedømmelsc.

Programmet kunne fl1vesl

Kim Forsingdal lra NFK udfortc nogle flotte heli-
kopterlandinger, og Kcld Hanscn fra Falken viste. at

en modificeret >Specter 5" kunstfl,ver kan udfrlrc
alle tænkelige manøvrer, blot piloten er god nok (og

det er han). Finn Lerager

2Tl5Falcon Cup
Der var til dettc års Falcon Cup l0 deltagere fordelt
med 6 i A-klassen og 4 i B-klasscn.

Det blev besluttet at gennemflyve 3 runder om
Iørdagen og, hvis vejret var lige så fint om s6ndagcn,

så der flyve 2 runder, altså 5 i alt.
Specielt er det dejligt at se, at der bådc er n1c og

*gamle" iB-klasscn. som starter op i_ten.

Svend PIougstrup

A-klassen
1. PeterChristensen,Falcon
2. ErikToft,NRC
3. SvendPlougstrup,Falcon
4. FinnLerager,NFK
5. Erik Nymark, Falcon
6. JørnSøvsø,Gudenå

28/5 Junior Stunt
Junior Stunt blev afuiklct på Skibe lund Modclflyvc-
klubs plads, og allc betingelscr for en god dag var til
stede.

Kl. 10 var der kaffc og rundstykker på pladsen.

Dommercn Kurt Jcnsen var kommct. Praemierne

var sponsoreret af Haderslev Hobby. Solen skinnede
fra en skyfri himmel, og der var næsten ingen vind.

4 nye piloter var til stede og turde prøvc kræftcr i
3 flyvningcr.

B-klassen
1. Ole Kristensen, Iladerslcv RC
2. Ove Hansen, MMF, Herning
3. HarryHougaard.Gudenå
4. Jens Mose, Takc Off. Farsø

1. Arne Barsballe, Skibelund
2. Jakob Kiiseler, Sydjysk Mfk
3. KarlAagaard,Skibelund
4. Ahrend Kiiseler, Sydjysk Mfk

Keld Hansen, Falken
Kim Forsingdal, NFK
Henrik Grotrian, NFK
Helge Andersen, NFK
Michael Gibson, NFK
Tonny Brohus, NFK

3437 pt.
3057 pt.
2927 pt.
2712pt.

1260pt.
930 pt.
860 pt.

5619 pt. 1.

5-176 pt. 2.

-5207 pr. 3.

465-1pt. 4.

3869pt. 5.

3602pt. 6.

2295pt
2l7I pt
I fi44 pt
1796pt

4/6 Kunstflyvning C-klassen
Spndag den 4. juni afholdt vi på NFK's plads i

Tulstrup ved Hillerød stævnc i C-klassen.

Vejret var med os, og seks deltagerc fløj trc run-
der for dc ,høje< dommere Finn Lerager og Arne
Hansen.

Keld Hansen fra Falken beviste sin dygtighed og

vandt stævnet med Kim Forsingdal fra NFK lige

efter. Vi savnede piloter fra andre klubber; mcn det
kommer vel, når kendskab til C-klassen bredcr sig

og, "folk" finder ud af, at programmet bør kunne
fl1vcs af allc, som har erhvervet sig et A-certifikat.

Finn Lerager

156,1 pt.
158,5 pt.
177,2pt.

udgået

648 pt.
590 pt.
488 pt.
458 pt.
42Ipt.
344 pt.

I0-Ill 6 SM Kunstflyvning
Den 10.-11. juni afholdtcs Sjællandsmesterskab i

Fra Sjællandsnrcsterskabeme i A-klassen ses her til
højre vinderen Finn Lerager med sit EZ "Supra Fly"
kunstfly med OPS 60 Super motor, speciel lytldæmper

og Metterhausen kulfiberyropel 11 x 10".
Og herunder ses fra præmieovenekkelsen .fra ven-

stre: Jens Mose, Keld Hansen og Flunniry Schlei-
nunn, hhv. nr. 2, I og 3 i B-klusscn, og titlere er det

Finn Lerager, Eik Toft og Erik Nl,nnrk der blev hht'.

nr.1,2og3iA-klassen.
(Foto: Jan Helweg)
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kunstflyvning på Vestsjællands RC-klub's plads mel-
lem Stenlillc og Dianalund.

Med kun tre deltagere i hvcr af klassernc A*B
var der tid til tre runder om lørdagen, som sluttede
med fællesspisning og hyggesnak. Søndag fløj vi to
runder, og resultatet blev, at Erik Toft vandt A-
klassen, og Kcld Hansen vandt B-klassen. Som bed-
ste (og eneste) sjællænder i A-klassen blev Finn
Lerager Sjællandsk Mester.

I B-klassen deltog Keld Hansen og Flemming
Schleimann for første gang i ct sådant stævnc.

Flemming fløj med en Falcon 56 og havdc ikke
gennemfløjet hcle programmet inden.

Øvelsc gør som bekendt mestcr, og det lykkcdcs at
gennemføre samtlige manøvrer i dc sidste to rundcr
(megct flot gjort).

Andre kunne gøre det samme!
En tak til klubben for et velgennemfort stævne.

Finn Lerager

A-klassen
1. Erik Toft, NRC
2. Finn Lcrager, NFK
3. Erik Nymark, Falcon

B-klassen
1. Keld Hansen. Falken
2. Jens Mosc, Take Off, Farsø
3. Flemming Schleimann, NFK

3154 pt.
26ftl pt.
1833 pt.

1345 pt.
1129pt.
677 pt.

Dødsfald
Det er med sorg, at vi erfarer, at vor klubkammerat
Jørgen Andersen pludselig er død den 17. oktober
1 989.

J6rgen var en god kammerat bådc på og uden for
flyvepladsen, og han var altid klar til at række cn
hjælpende hånd.

Inden for modelbygning havde han et bredt inter-
cssefelt, som han gernc delagtiggjorde andre i.

Jørgen vil blive savnct i Fåborg og Svendborg
modelflyveklubber.

Æret være hans minde.

tember afholdt på Spnderborgs Modelflyveplads.
Vcjret var perfekt, og pilotcrnc var meget oplagte. I
løbct af dagen blev der vist megcn flot fl1vning.

I speedflyvningerne var der stor jævnbyrdighed.

Der blev flBjet mere end 10 flyvningcr under 20 sek.

Den hurtigste tid blev fløjet af Pecr Hinrichsen på

1U,4 sek. Der blev i alt gennemfgrt 6 runder, og for
en gangs skyld blev konkurrencen ikke afgjort i spe-

cd banen. Torben Krogh

1. John Rasmussen, BMC 9548 pt.
2.TorbenRasmussen,BMC 95i9pt.
3. Niels-Ejner Rasmussen, BMC 9506 pt.
4. Peter Mikkelsen, BMC 9402pt.
5. Peer Hinrichsen, SMK
6. Peben Jensen,SMK
7. Jcsper Jensen, SMK
8. Jan Hansen, SMK
9. Gitte Jensen, SMK

10. Finn Mathisen, SMK

10/9 Mols Cup F3F
Konkurrencen blev afholdt under mcgct fine for-
hold med ca. 10 misek. fra N-NØ, hvilket betyder, at
vinden står vinkelret ind på Gjerrild Klint, som er
20-25 m hoj, uden nogen turbulens på skrænten.
Landingsforholdene er lidt problematiske, da der er
meget (meget!) turbulens bag skræntcn. Dette med-

førte også, at to piloter allerede efter andcn runde
trak sig for at skåne modellerne.

På trods af de noget ugunstige landingsforhold
forløb konkurrencen uden alvorlige uheld, og alle
havde mindst 6n hel flyver tilbage, da alle 10 runder
var fløjet.

Deltagerantalltet på 10 var lidt skuffende, og jeg

håber, at det bliver bedre til næste år.

Niels-Ejner Rasmussen, BMC

11/6 SMSK Cup
Resultåtliste
i. StigChristensen, HolbækMfk.
2. Jesper Madsen, SMSK
3. Ren6 Madsen, NFK
4. Carsten Berg, NFK
5. Børge Hansen, Borup Mf.
6. Morten Munkesø, NFK
7. John Olsen. SMSK
8. Ivan Lassen, Borup Mf.
9. Jprgen Meier, SMSK

10. JackLessel.NFK

219 JM F3B Højstart
Dette års jyske mesterskab blev lørdag den 2. sep-

5845 pt.
5383 pt.
5242pt.
5072 pt.
5008 pt.
4934 pt.
4856 pt.
4568 pt.
4457 pt.
4298pt.

9298pt.
9262pt.
8856 pt.
8169 pt.
7236pt.
6464pt.

8910 pt.
8855 pt.
8708 pt.
8645 pt.

8493 pt.

8412pt.
7867 pt.
7804 pt.

1832 pt.
1560 pt.

{$

, !,.i1:r: I :
l:: ,i.:tr.r'.:t!

åkrr

1. Knud Hebsgaard, Thy RC
2. Mads Hebsgaard. Thy RC
3. Finn Hebsgaard. Thy RC
4. Jørgen Larsen, Thy RC
5. Jens Erik Holm, Thy RC
6. Peter Mikkelsen, BMC
7. Jan Abel, FMK
8. Torben Rasmussen, BMC
9. Kjeld Sørensen, BMC

10. Niels-Ejner Rasmussen, BMC

Indvielse af DRCK's
flyveplads
den 25.juni 1989

Yffirffifii+,-;,";;

;i:i"":' 
'' ' *: i' ' 

.

"

Lidt om pladsen

En dejlig varm sommerdag i juni 1989 indviede
Dragsholm RC-klub sin nye flyveplads kun en lille
fjerdingvej fra det gamle Dragsholm slot og lige i
udkanten af Faarevejle Stationsby.

Nu efter et par års venten på en velegnet plads -
ja, de hænger jo ikke på træerne - var det endelig
lykkedes at finde en permanent plads til aflpsning af
den midlertidigt anlaste. Denne plads var blevet
stillet til rådighed af en af klubbens >tunge drenge"
Hans Meldgård. og hcr trådte klubben sine første

a,
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spæde skridt. Efter ca. 2 ir, da Hans begyndte at

r6re på sig for igen at kunne bruge jordstykket til
dyrkning af kartofler, måtte man ud at finde ny muld
(sand).

Heldigvis behøvede man ikke at gå langt, faktisk
var det frikadellens flugt over gærdet, nemlig til
nabomarkcn. Her tcgnede man en 5 årig kontrakt
med Svend Petersen med virkning fra 1. januar 1989,

dog fik man lov til at gå i gang med at planere og så

grzes allerede i september 1988.

Og sikken en bane, det er blevet til. Perfekt plan,
og i øvrigt altid med nyslået græs - det sorger klub-
bens nestor Eiler for, og det skal han have tak for.
Selve fllvepladsen er arrangeret som et stort A, idet
Niels Leitritz eftcr mange og lange bcregninger hav-

de fundet frcm til, at dette gav optimale forhold
m.h.t. vind og standpladser. parkering m.m. Vi gør i
ovrigt mcget ud af den korrekte placering af flyveli-
nie samt parkering af evt. biler, hvilket der jo har
været skrevet lidt om iMFN.

Indvielsen
Nu nok om indretningen af pladsen. Vi skal, som de

siger i TV, over til noget helt andet, nemlig selve

indvielsen afvores plads, der skete d. 25. juni 1989.

Alt klappede perfekt, både vejr- og publikums-
mæssigt. Dcr var alt til faget henhørende: øl og

sodavandssalg, pølser, smørrebrød, lækkert tillavet
af nogle af flyverenkerne. Selve indvielsen blev fore-
taget af kulturudvalgsformanden i Dragsholm kom-
mune Finn Madsen. Derefter forestod to af klub-
bens medlemmer en overflyvning af pladsen i skala

1:1 fly, hvor de bl.a. sørgede for at tage et pænt
billede af pladsen, så vi andre kunne se det hele

"sådan lidt från ovan<.
Derefter startede selve opvisningen. Der var selv-

følgelig næsten alt flyvende og ikke flyvende materi-
el flot repræsenteret på pladsen, både fra vore egne

medlemmer, men også af gæster fra flere klubber på

Sjaelland. Første del af opvisningen var en præsenta-
tionsfllvning af de udstilledes fly. Derefter dagens

højdepunkt: Finn Lerager, der gav en blændende
opvisning i kunstflyvning kommenteret af en klub-
kammerat. Denne opvisning imponerede ikke kun
publikum (ca.400), men også gamle garrede piloter.

Derefter gik man i gang med den obligatoriske
ægbombning - kolestcrolen flpj om ørerne på vores

kasserer, som med stor virtuositet med medbragt
hjelm og stegepande forstod det næsten umulige at
indfange æggene. Om det var med det formål scncre
at servere omelet, vides dog ikke. Niels Leitritz stod

for karamcludkastning med sin QB 60; dette gav

naturligvis stort bifald især fra børnene.

Lidt om klubben
DRCK's medlemsliste er rimelig lang, heldigvis, 45

medlemmcr ialt, når bilfolkene tælles med. Det er
en blandet flok, både hvad angår afstand til bopæl
alder og status. Forskellige flytyper skorter det hel-
ler ikke på, der er alt fra sindige svævemodellcr som

Blue Phønix, højvingede trænerc som Taxi og Char-
ter, hjemmelavede konstruktioncr af Eiler, halv- og
helskalafly samt en enkelt helikopter.

Aktivitet
DRCK afholder af og til interne konkurrenccr i bl.a.

Junior Stunt, som sidst på sommeren blcv ct fast

punkt hver tirsdag aften. Vi har også i denne sæson

alholdt 2m konkurrence for sr'ær'efl1cnc med stor
succes. Ud over dette, flyves der også en del skrænt-
flyvning, da der er flerc anvendelige skrænter til
dette.

- Nu slut her fra Dragsholm RC klub. Som du nu
har læst, keder vi os absolut ikke her på Lammefjor-
den, og sæsonen er da heller ikke slut cndnu -
hvornår er den egentlig det? - Flere medlemmer går

i byggetanker m.h.t. skiunderstel, andre har allere-
de. Så lad os håbe på fin frostsne til vinter. Hvrs du
skulle komme på disse kanter, er du altid velkom-
men, vi er altid glade for at se nye hoveder.

Modeltegninger fra RC-unionen
1. GROKKER kr. 30,-

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

2. SPITFIRE (Tore Paulsens originale tegning) ................. kr. 45,-
Semiskalamodel til kundstflyvning
Spændvidde 160() mm. Motor l0 cm'. Til 5 kanaler.

3. SPITFIRE(nyudgave-omtaltiMFNnr.2187.......................................... kr. 65,-
Semiskalamodel til lettere kunstfl yvning.
Spændvidde 1600 mm. Motor 6,5-10 cm3. Til4 kanalcr.

4. DART2 kr. 85,-
Parasolvinget motormodel mcd sideror. Kan brugcs som begynderfly.
Spændvidde 1300 mm. Motor 2,5-4 cm3. Til 3 kanaler.

5. KLUBBENS2-METER kr. 75,-
Svævcfly i en standard ud orcr det sædvanlige for klassen.
Spændvidde 2000 mm. Til 2 kanaler.

6. KATANA 2 tegninger kr. 90,-
Højvingct siderorsmodel spcciclt for begyndere.
Spændvidde l-110 mm. lv{otor 3-5 cm'. Til 3 kanaler.

7. MINIKOBRA................. kr. 35,-
Lawinget motormodel med krængror-.
Spændvidde 730 mm. Motor 0,8-1 cm'. Til 2 kanaler.

8. SAABJ-2I .......................... kr. 35,-
Lawinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 74() mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

9. T-17........... ....................'...'. kr. 45,-
Semiskalamodel, sp:endvidde 1200 mmm, motor 3,5 ccm, 4 kanalcr.

10. SPITFIREMKIX 2tegninger .............. kr. 150,-
Skalamodel storrclse 1:6,9. spændvidde 1620 mm, motor 10 ccm totaks,4 kanaler.

11. VIDUNGESMTFALCON.................... kr. 70,-
Lawinget stuntmodel. spcndvidde 1210 mm, motor 3,5-4,5 mm,4 kanaler

12. l<ZYll kr. 100,-
Semiskalamodel, l:6 (2 tegninrer)

13. ELLERTEN.................... kr. 65,-

14, STAR kr. 55,-

Høivinget begynder-motor-modcl. Spændvidde 1800 mm. 3 kanaler.

15. S.E.5a kr. 90,-

Semiskalamodel, spændviddc 1500 mm. motor 3,5 ccm firtaks

Alle tegninger er incl. eksp.gebyr og pono.

RC Unionens bomærke, lille selvklæbende .................. kr. 3,00
RC Unionens bomærke, stort selvklæbende kr. 5,00
RC Unionens bomærke, broderet på stof kr. 25,00
Lovbefalet methanolmærkat. selvklæbende pr. stk. ............ kr. 3,50

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

-stk. 

unionsmærker, små

-stk. 

unionsmærker, store

ialt kr.

ialt kr.

ialt kr.

....å kr. 3,00 ialt kr.

....å kr. 5,00 ialt kr,

-stk. 

unionsmærker, stofbroderede ....å kr. 25,00 ialt kr

-stk. 

methanolmærke ....å kr. 3,50 ialt kr.

Samlet pris kr.

Pengene skal vedlægges i check udstedt til RC-unionen.
Eller beløbet indsættes på girokonto nr. 3 26 53 66

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Klip kuponen ttd - eller skiv ditt bestilling på et kort - og send ind til:

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup ' Telefon 8622 63 19
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R(: * unionen

RC-unionen er dcn danskc landsorganisa-
tion for modelflyvning med radiostyrede
modeller. Unionen cr tilsluttet Kongelig
Dansk Aeroklub og F6d6ration Aeronauti-
que Intcrnationale. Årskontingentet er kr.
260,-. Ved indmeldelse skal dcr altid betales
et fuldt årskontingcnt. Mcdlcmmer, som
indmeldes i årcts sidstc halvdel. vil automa-
tisk få overs$'dende beløb refunderet i næ-
ste års kontingentopkrzevning.

Bestyrelse:
Olc Wendelboe, KFK
Benny Steen Nielsen, Comet
Philipp Emborg, Skive M{k
John Møllcr. MMF
Anders Breiner Henriksen. Falcon
Arild Larsen. AMC
Keld Hansen, Falkcn

Sportsudvalget:
Philipp Emborg
Rusengvej 6, Junget, 7870 Roslev,
tlf. 97 59 70 82

Styringsgrupper:
Ktnstflyvning

Finn Lcragcr
Kærvej 7, Lystrup. 3550 Slangerup.
ttf .4227 8606

Svavemodeller:
J6rgen Larsen
Præstegårdsvej 22, Sjørring.
7700 Thisted. tlf.97 9'7 16 lE / 97 93 62 6l

Skalumodeller:
Bcnny Juhlin
Har rcvej 37. 2700 Brønrhoj
tlf.3\ 60 29 37

Helikoptemodeller:
Benthe Nielsen
Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg
ttf. 75 88 54 54

Hobbyudvalget:
Ejgild Hjarbaek
Parkvej 67, 56rbymagle,
,1200 Slagelse, tlf. 53 54 53 43

F 11"l ep I a d s - u dval get :

Anders Breiner Henriksen
Gejsingvej 56. 6600 Vejen
tlf. 75 58 58 83

Rekordsekretær:
Prcben Nørholm
Godthåbsvej 7. 7400 Herning

Frekvenskonsulent
Frede Vinther
Violvej 5, 8240 Risskov
ttf.8611 56 44

RC-unionens sekretariåt:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 63 19

Giro 3 26 53 66

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 9.00-17.00

L6rdag og søndag
lukket

Husk kontingent
Kontingentet for medlemskab i RC-Unionen tbr
årct i99U fbrfalder til betaling denZll2-89.

Hvis du endnu ikke har bctalt, vil det vaerc cn god

id6 at få det gjort nu, da du ellers lftfte vil modtoge

Modelflyve Nyt nr. 1190.

De, der ikke fornyer medlemskabet, vil ikke være

forsikrede efter 3Vl2-89, og det vil især få betydning
for dem, der flyver med jumbomodeller, idet det
ikke cr tilladt at fl)ryc med modeller ovcr 7 kg uden
RC-Un ioncn. udr itlcdu lor.ikring.

Skullc det alligcvel blive nødvendigt at sendc et

rykkcrgirokort. vil der være påført et rykkergebyr på

k-r. 30.-.

Hvis man af forskellige årsager ønsker at udmelde
sig af RC-Unionen, vil det vzEre en stor hjzelp. l!r'ri
man metldeler dette til sekretaiatet i stedet for blot ttt
lade være med at betale.

Nye klubber
Vi byder denne gang velkommen til to nye klubber,
nemlig:
Radioflyveklubben SKAL{ v/ Kenneth Johansen,

Bøstrupvej 72, 4E40 Nr. Alslev. Tlf. 53 83 42 70.

Grindsted RC }lodelfllveklub. v/ Hans Jensen,

Kronhcdcvcj 6. 7100 Grindste d, tlf. 1 5 32 29 53.

Udgået klub
)Iiddelfart RC Klub findcs ikkc længere i RC-Unio-
nens klubfortegnclse, idct klubbcn ikke mere har de

krzcvede 5 medlemmer i unionen.

Nye adresser
Følgende klubber har ændret kontaktrdresse:
Vordingborg Radioflpeklub, i i Carlo \\'ulii. Hoved-
gaden 33, Nyråd, 4760 Vordingborg. Tlf. -i-i 7i 516L
NUSERNE v/ Leo Eriksen, Bredsadc lE. 7160 Tor-
ring. Tlf. 75 80 l0 16.

Se illvrigt klubfortegnelsen iMFN nr. 3/ii9.

A-Certifikater
8lJ8 Bent Hass Jensen, Sydlrystens Mfk.
ti89 Preben Olesen, Ellehammer RC
890 Lars Thim Eriksen, Kalundborg Mfk.
891 Erik Kristenscn, Kalundborg Mfk.
892 Claus Adelsteen Andersen, RFK Slangerup
893 Torben Lundgren, Vejle Mfk.
894 Per Hassing Christensen, Windy
895 Keld Erik Mogensen, Den r6de Baron
896 Fritz Scotwin. NFK
897 Tommy Larsen, BMF

898 Timo LundbøI. BMF
899 Ole Johansson, BMF
900 Kristian Kristiansen. Grindsted RC

RSD-Diplomer
C-Diplom
00.1 Henrik Ncdcrgaard, Hjørring Mfk.

Sølv-Diplom
001 John V. Rasmussen, BMC

RepræsentantskabsmØdet
RC-Unionens årlige ordinære repræsentantskabs-

møde blev igen i år afholdt på Hotel Nyborg Strand.

Det var det 20. repræsentantskabsmødc, som blev
afholdt, og der var i år det største antal tilmeldte
nogen sinde, nemlig 102.

Formanden Erik Jepsen bød velkommen og ind-
ledte herefter mødet med at bede alle rejse sig og

holde et minuts stilhed for at mindes RC-Unionens
stifter Ole \{e1er. som ibrnylig var gået bort.

Herefier gik man over til formandens mundtlige
beretning. -som bringcs hcr i uforkortet stand.

Efter formandens bcretning samt godkendelse af
såvcl den skiftligc scm den mundtligc blev regnska-

bet forelagt. og dettc blev ligeledes godkendt uden
mange bemærkninger.

Regnskab og budgct i sammendrag bringes andet
sted i bladct.

Der blev sat ny rekord, idet alle punkter, eventuelt
undtaget, blev gennemgået og vcdtaget inden klok-
ken var 1 1.45.

Inden forkostpausen blev Initiativpokalen uddelt.
I år var dct Arvid Jensen fra Modclflyveklubben
Albatros på Falster, som fik pokalen for sit gode

initiativ og store arbejde for at arrangere det første
internationale Ducted Fan-stævne i Danmark.

IIer bor nok indskydes, at umiddelbart før Arvid
skulle havc overrakt pokalen, bad han om lov til at få
cn kort bemærkning. Det drejede sig om, at Arvid
ville overrække Karen en buket roser for hendes

hjælp i forbindelse med First Danish Open Ducted
Fan.

Yderligere havde bestyrelsen besluttet at påskBn-

ne andre medlcmmer af unionen, som også havdc

udført et stort stykke arbejde. Dette drejede sig om 4
personer, som også havde været primus-motorer i

en international konkurrence, nemlig Viking F3F
Slope Race.

De 4 er: Perben Nørholm, Jørgen Larsen, Jan

Abel og Leif Mikkelsen. De fik overrakt et billede
med en personlig tak fra RC-Unionen.

Herefier blev repr:esentantskabsmødet suspen-

deret indtil kl. 14.00.

Under cventuclt kom en del tanker og ideer frem,
bl.a. støjproblemer og målinger af støjen blev drøftet

Regnskab ogbudget i sammendrag
Driftsrcgnskab for perioden 1/10 1988 til 30/9 1989

INDTÆGTER:
Kontingenter
Andre indtægter

UDGIFTER:
Kontingent til KDA
Kontingent til DMF + blade
Sportsudvalget
Hobbludvalget
Forsikring
Øvrige udgifter

Udgifter i alt
Resultat før renter
(primær drift)
Renteindtægter
Tilbagebetaling fra DMF
Bonus fra forsikring
Kursregulering/gevinst

Regnskab [i8'S9
i lt)00 kr.

Budgct 89/90
i 1000 kr.

749
15

7tlr.l

il
764

50
318
72
20
55

231

71.1

-+8

311
61
17

56
222

715
+1

t64
0

30
30

0
0

36
62
10
z

50

109 60

+18



indgåendc. Jo, man travede ikke i fortiden, mcn
snakkede om fremtiden.

Bent Aalbæk-Niclsen fra MFN udtryktc den glæ-
dc, han følte for at arbcjde med en organisation.
hvor tingcne fungerer så godt.

Villy Schjr'ttt fra KDA havde også kun positive ting
at sige om unionen, dog mcntc han, at vores budget-
lægning med hensyn til kontingent til KDA ikke var
realistisk.

Mødet blev i det hele taget holdt i cn positiv ånd,
og man afsluttede da også mødet før cnd beregnct,
nemlig kl. 16.00 i stedet tbr kl. 17.00.

Inden mødet sluttede. overrakte Olc Wendelboc
den afgåendc formand Erik jep:en en påskonnelsc
for hans storc arbejdc for RC-Unionen i dc sidste 6

år, hvor han har vlerct mcdlcm af be:tr,rclsen heraf
dc sid\te J 1r rom lbrmand.

Uforkortet refcrat bliver udsendt som Kluborien-
tering.

AI

Mundtlig beretning 1989
Det er nu trcdie gang, jeg står her for at afgive den
mundtlige dcl af årsberetningen for repræsentant-
skabet. Det er også den sidste gang. - I de sidste par
ugcr harjeg gået og spekuleret meget på, hvad jeg nu
skulle sige af bevingede ord i år. Noget, som var
meget vigtigt, og som ikke står i den skriftlige beret-
ning, som I jo alle har laest meget nøjc.

Da jeg tiltrådte som formand, var dcr nogle ting,
som jeg følte var meget vigtige at få til at fungere,
nemlig for det første BLADET. - Det kunne vi ved
tidligere rcpræscntantskabsmøder bruge megen tid
på at brokke os over.

MODELFLY\iE NYT kommer nu til tiden, så
det kan jeg ikke bruge megen tid på hcr i beretnin-
gen. Det mest væsentlige nye, der er sket m.h.t.
bladet erjo, at FRITFLYVERNE har opsagt samar-
bejdsaftalen, således at de udtraeder ved årsskiftet. -
Jeg har hort rygter om, at stemningen hos fritflyver-
ne er ved at skifte. så måske ... - Nu har de så

desværre valgt dcn losning. men de skal vide, at vi
ikke har smækket dorcnc i clier dem. - Tværtimod,
de står vidt åbne, så dc skal rære velkomne til at
træde ind i samarbejdet ieen. Jo tbr des bedre. - Det
beryder imidlertid ikke. at I skal und\,ære fritflyv-
ningsstof i bladct. - Der er nu af BLADET udpeget
en fritfllvningsredaktør. Hans navn er pudsigt nok
dct samme, som det hele tidcn har r'æret. ncmlie
JØRGEN KORSGÅRD. - Der er beslutrer af LI:-
NESTYRINGS- og RC-unionernes repr&,\entantcr
i DANSK MODELFLYVEFORBUND. at vi skri-
ver direkte ud til alle i FRITFLYVNI\GSU\IO-
NEN og tilbyder dem et abonnement på bladet. -
Det skulle undre mig meget, hvis ikke de flestc
tegner et abonnemcnt.

En anden ting, jeg følte var vigtigt. var. at vi kom
fremad. Dermed menerjeg, at vi ved rcpræsentant-
skabsmøderne før i tidcn brugte alt for meget tid på

at kritiserc hinanden. Især alt det. der ikke var gjort
noget ved, tog lang tid. Jeg mener, at dcn tid skulle
være ovrc, ogjeg håber ikke, at den kommer igen. - I
stedet skal bestyrelsen og rcpræsentantskabet her
koncentrere sig om nye ideer. Hvis der ikkc kommcr
nogle her i dag, kunne man eventuelt inden næste
rcpræsentantskabsmødc skriftligt bede samtlige
klubbcr om at komme med nogle idccr eller oplaeg

om, hvad vi vil med RC-unionen, og hvordan vi kan
gøre den bedre for mcdlemmerne. - Som jeg har
skrevet i dcn skriftlige del af beretningen, cr det jo
ikke sikkert, at det er bcstyrelsen. der har dc vise
sten. - Jeg har selv prøvet at skulle komme med

sådanne nyc ideer eller ct oplæg vedrrtrende fremti-
den, men dct er bestemt ikke let på kommando at

skulle rystc tingene ud af ærmet. - Bestyrelsen beder
altså hermcd om at få noget INPUT fra forsamlin-
gen her i dag.

En tredic vigtig ting. som jeg vil nævne her. er
SIKKERHED PA FLYVEPLADSERNE, _ I man.
ge år det gået godt. men hvornår sker den forste
rigtig alvorligc ulykke'? Forhåbentlig aldrig. - For at

undgå det må der her og nu gøres noget ved den

daglige sikkerhed på pladserne. - RC-unionen har
afstukket nogle sikkerhedsregler, og mange klubber
har nogle sikkcrhedsregler i deres klublove; men
bliver de ovcrholdt i dct daglige? Jcg har selv set

ekscmpler på pilotcr. dcr har overtrådt de mest
elementære sikkerhcdsrcgler. og når så en anden
pilot har >formastet< sig til at sige det til ham, så har
han fået et beskidt svar tilbage. og at han desuden
ikke skulle blande sig. - Dette befvder sure miner og
dårlig stemning på pladsen, og dct var jo bestcmt
ikke dcrfor, man kom derud. - Jeg mencr. at det er
ethvert ansvarsbevidst medlem af unioncns pliet at
påtale, når sikkcrheden er i fare.

Her i år er antallet af skadesanmeldclscr til forsik-
ringsselskabet desværre stcget. Det cr især skader
på bilerne, der er i fremmarch. Det må jo bendc. at
bilerne står for tæt på, hvor der flyvcs. ellers villc
disse ulykker ikke finde sted. Der er også sket ulyk-
ker, hvor der er fløjet ind i et hustag. Huse kan
desværre ikke så let flyttcs, men bilerne. de er fak-
tisk beregnet til at blive flyttet, så dct kan vel ikkc
være så svært at få dem flyttet hen til ct sted. hvor
dcr ikke er nogcn, der falder ned.

En anden sag, som lige bor fremhævcs. er en
skadesanmeldelse om en bil. der blev bombet med
flødekarameller til et opvisningsstævne. Bilens ejer
påstod, at en del småbulcr stammede fra de nedfald-
ne karamelbomber. - Forsikringsselskabet afuiste
skaden med henvisning til, at det er forbudt at udka-
ste ting fra et luftfartøj udcn særlig tilladelse, og da
der ingen særlig tilladelse forelå, altså ingen erstat-
ning. - Det eneste, der må kastes ud fra et modelfly,
er faldskærme, svævefly osv. der har sclvstændig

indbygget fiernsryring, så det kan betragtcs som ct
selvstændigt luftfartøj. - Altså, ikkc flere karamel-
udkastninger til børncne ved stævncr.

Ved sidste års repræsentantskabsmøde blev dcr
under punktct EVENTUELT fremsat ønske om, at
Unionen investerede i cl SIKKERHEDSNET, der
kunne lånes af klubberne. når de har konkurrenccr
eller opvisninger. HOBBYUDVALGET har for
kort tid siden købt et sådant net. Det er 3 m højt og
130 m langt og kan hænges op i eventuelt flagstren-
ger. Nettet kan rekvircrcs hos Hobbyudvalget, og
det eneste, man skal betale, er transporten.

Vi har idag bes6g af KDA's gcneralsekrctær Villy
Schjøtt, så jeg vil ligc sige, at jeg ikke håber, at jeg
fornærmcr ham ved at fortaelle. at man hos KDA
har problemcr med økonomien. Man havde sidste år
et temmelig stort underskud, og der forvcntes ligcle-
des ct ikke ubetydeligt underskud i år, selv om det på

nuværendc tidspunkt ikke ser ud til at blive helt så

slemt, som man havde budgetteret med; men det kan
jo vecre slemt nok. Den formue, der i tidens løb er
blevet oparbejdet i KDA, har Rc-unionen været
med til at oparbejde, og den er nu ved at smuldre
væk. I foråret tillod jeg mig at komme med noglc
ideer til KDA om, hvordan man cventuelt kunno
blive underskuddet kvit. Nogle af forslagene var
mere realistiske end andre, det skal jeg være den

første til at indrømmel men et af forslagene har man

dog taget til sig, nemlig at få ansat Bent Aalbæk-
Nielsen som redaktionssekretær vcd FLYV.

Jeg har nærlæst referaterne fra møderne i KDA,
men har ikke set nogct nævnt om behandlingen af
mine spareforslag. Det er vist ikke urealistisk at tro,
at KDA bl.a. vil komme til os med en kontingentstig-
ning til næste år, men som man senere vil se ud af
vores budget for 1990, er der ikke afsat noget beløb
til stigning her. Vores to repræsentanter i KDA's
hovedbestyrelse, hvoraf den ene nu har fået plads i

forretningsudvzrlget, behøver bestemt ikke at dukke
sig, selv om vores fl1vere er knap så store som dc
andres. Vi har orden i vorcs hus, så derfor mener jeg
godt, at man kan tillade sig at prpve at række >store-

bror. en velment hjælpende hånd, uden at det blivcr
taget ilde op. Man skal imidlertid ikke senere hen
komme og sige, at vi ikke prøvede.

Der har i årets løb været talt om et eventuelt
samarbejde mellem Modelflyve Nyt og FLW. Vi
har i bestyrelsen besluttet at undersøgc muligheder-
ne for et økonomisk samarbejde om trykning, sats.

repro og distribution, hvilket vil sige, at man eventu-
elt sammen prøver at få så lave priser som muligt.
Hvis KDA ønsker et indholdsmæssigt samarbejde,
må oplægge t komme frr KDA.

Som den sidstc ting i min bcretning vil jeg benytte
lejlighedcn til at taktrie alle i klubbcrne, styringsgrup-
perne, udvalgene, dommerne, sekretariatet og ikke
mindst mine kolleger i bestyrelsen for ct godt og
uegennyttigt arbejdc i det forløbne år.

TAK. EikJepsen
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Indbydelse
27ll-90 

"Modelsvævefl1rue-Seminar..
Brabrand Modclflyveklub indbydcr hermed til ,Mo-
dclsvæveflyvc-Seminar" lørdag den 27. januar 1990

kI.10.30-17.00.

Seminarct cr en fortsættelsc af tidligere års svæ-

veflyvcseminarer og har til formål at spredc intcrcs-
sen for og vidcn om modelsvæveflyvning i almindc-
lighed og konkurrcnceflyvning i særdclcshed.

Alle svævcflyveintercsscrede er velkomnc, hvad
enten intcrcssen cr hobbysvæveflyvning cllcr kon-
kurrenceflyvning. Af mulige emner kan nævncs:

Byggemetodcr
Flyveteknik
Profiler

Ud ovcr cmnerne vil der vaere en opfolgning af dct
forgrngne irrs konkurrenceaktivitct.

Ved tilmclding vil dcr kunne bestilles frokost og
kaffe til en pris af kr. 75,-.

Tilmelding til Torben Rasmusscn, tlf .8615 97 62,

scnest 20. januar 1990.

Skitræf 1,989/90
Nu pr6ver jcg igen. Sidste år havdc jeg en artikel
(dcsva:rre vod cn fejltagelse meget kort) i Model
Flyvc Nyt. Sidstc vintcr kunne man ikke rigtig få oje
på snecn, men cftcr denne gode sommcr får vi nok
en god snevintcr. DER ER HÅB FORUDE FOR
ALLE DEM, DER KUNNE TÆNKE SIG AT
PRØVE DET DER MED SKI PÅ FLYVEREN.

Nu til dct praktiskc. Er du intcrcs\erct. rli ri:rr:
hurtigst muligt til mig på tlf. 53 61 51 9.1 0g tilmcld
dig. Da jeg jo af gode grunde ikke pir forhand kan
sige, hvornår dcr blivcr sne, vil du blile rinlct op ai
mig med kort varsel, f.eks. en frcdag firr at sporgc
om du kan lørdag. Det kan næstcn ikkc lavcs pir

andcn mådc. Mcn f(rrst og frcmmcst RiNG OG
MELD DIG TIL.

Vcstsjællands RC Klub vilværc vært mcd cn gang

morgenmad, så kom ud af buskcn alle jer. som ikkc
er kuldskære! Dcr er dog også håb for dcm, der er
forfrosnc; vi har ncmlig klubhus mcd varmc.

OBS! Du må næstcn saette alt på undcrstellet,
bare ikke hjul. Det erio et SKITRÆF.

Vel mødt.
Dietcr Tunurte

Vestsjællands RC Klub

Referat af SMSK Termik-
Poker-Cup afholdt den 30.
april, 25. juni og 1. oktober
1989
SMSK har i indci,ærende flyveszeson afholdt en
gennemgåcnde konkurrence, som vi har valgt at
kalde SMSK Tcrmik-Pokcr-Cup. Hvorfor de n har
fået dette navn, kan du se af nedcnstliendc rcqclsæt.

Konkurrcncen blcv indledt med 1. afdelins dcn 30.

april, hvor 15 piloter havde tilmeldt sig til 2\l-klas-
scn. Der var desudcn tilmeldt 4 til den iibnc klassc.
men de nåcde ikkc at gennemførc l. rundc. for dc
opgav - synd for dem - .

2. afdeling blcv afholdt dcn 25. juni mcd blandct
vejr. Det startcde helt pænt med let vind o-c god
termik; men over middag bl:este det kraftigt op.
hvad ikke allc modeller kunne holde til. En modcl
mistede vingerne under katapultstarten, og samtligc
deltagere kunne dercfter i 3-4 min. følge vingerne
med øjnene, mens dc (vingerne) rullede langt, langt
væk. Den udsendtc ckspedition fandt dem desværre
ikke.

Senere - da vinden igen havde lagt sig - blev
termikken atter voldsom, og en enkelt pilot fik storc
problcmer. Rcsultatet blev et voldsomt spind fra 4-
500 meters højde, hvoreftcr modellen passcrcdc cn
række storc drivhuso og ramtc taget på et rcdskabs-
skur. Modellcn gik gennem etcrnittaget og blcv dcl-
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vist omdannet til ct byggcsæt igen - sd ttenk pti
sikkerheden, når tltt .ll1'r'cr, det er ikke helt u.forligt - .

3. afdcling blcv af}oldt den 1. oktober i begyndcn-
dc efterårsvejr - halvkoldt, halwådt, halvsurt og til
tider helblæsende med 8-10 m/s, hvilket også gik ud
over et par modcllcr. En fik klapvinger (knækket
kulstang) i højstartcn, og piloten måtte nzcsten grave

modellen op afjordcn.
På trods af dette barskc vcjr - som absolut ikkc var

for tøscdrenge - fik vi også den flyvedag genncmført
3 runder, og vi var derlirr i stand til at udråbe en

samlet vinder af Tcrmik-Poker-Cup konkurrenccn.
Vinderen blev Rcnd Madsen, NFK, nr. 2 blev Stig

Christensen. Holbæk og nr. 3 blev Børgc Hansen,
Borup.

Rcsultatcrne iøvrigt fremgår af nedenståendc rc-
sultatliste.
Der har været så stor tilfrcdshed med denne andcr-
ledes konkurrenceform, at det straks efter konkur-
rencen blev besluttet at gcnnemfgre en lignendc
konkurrencc i næste s:eson - dog på en lidt anden

måde.
Det er - foreløbig - tanken, at der skal afholdcs 5-

6 konkurrencer hen ovcr saesonen på forskellige
fllvcpladser, og vinderen af den samledc konkurren-
ce vil derefter blive kåret efter et sindrigt grandprix-
point-system. mcn dcttc vcndcr vi tilbage med -
formentlig i fcbruar-nummcret af Modelfllvc Nyt.

Stig Riber

Resultatliste for SMSK
Termik-Poker-Cup

l. Rene Madsen, NFK 13.593 point
2. Stig Christensen, Holbæk 13. 1 l4 point
3.BørgeHansen,Borup 12.688point
4. John Olsen, SMSK 12.038 point
5. Jesper Madsen, SMSK 9.992 point
6. Jens Frcdcriksen. Vordingborg 9.206 point
7. Stig Ribcr, SMSK 5.731 point
8. Carsten Berg, NFK E.() I I point
9. Claus Larsen, Holbæk 6. 133 point

10. Jørgen Meier, SMSK 5.S9ti point

For retfzerdighedens skyld skal det nær,ncs. at ikke
a)le har deltaget i samtligc konkurrencer.

Termik Poker regler
$ l) Modellen

Modellen skal overholde de generelle FAI
rcgler såsom: Planarcal max. 150 dcmz, vzegt

max.5 kg, næseradius min.7,5 mm.

$ 2) Start
Starten skal lbrcgå på det/de af stævnclcdel-
sen anvistc gummitov. Gummitovet består af
max. 30 mcter gummi, 120 meter line * 30 cm
forfang.
Det maksimalc træk må ikkc overstige 6 kg.
Startcn skal forcgå inden for 2 minutter.
Omstart gives kun, hvis starttovet har vaeret

defekt, eller stævneledelscn sk6nner, at pilo-
ten er blevet generet i sit startforsøg.

$ 3) Fllvning
Der flyves firc flyvninger pr. runde.
Knægt:3 minuttcr
Dame:6 minuttcr
Konge: 9 minuttcr
Es: 15 minutter
Tidtagningen startcr, når starttovet udloscs
fra modellen, og stopper, når modellen forstc
gang berørerjorden.
Der gives I point pr. sekund.

Når man har nået dcn cnkelte flp nines mak:i-
mum, trækkcs der 1 point pr. sekund for dcn

øvrige flyvctid.
Flyver man mere cnd 30 sekunder o\cr ma\,
mister man rettcn til landingspoint.
Flyver man mcrc end 60 sckundcr over max,
mister man rcttcn til point i dcnne flJvning.
De fire flyvningcr kan udføres i tilfældie ræk-

keflalge, idet piloten senest 2 minutter efter
modellcns frakobling fra tovet skal give tidta-
geren besked om, at han i denne flyvning vil
flyve knægt (3 min.), damc (6 min.), konge (9
min.) eller es ( 15 min.).

$ 4) Landing
Landingen foregår inden for cn cirkel med en
diameter på 7 meter.
Afstanden måles fra modcllcns næse til cen-
trum afcirklen

0- 25cm =
26- 50cm:
51-100cm:

101 - 150 cm :
151-200cm:
201 - 250 cm :
251 - 300 cm :
3t)l -350cm:
Landingen kendcs ugyldig hvis: Modellen Ian-

der på ryggen, står i jorden (spydlanding),
piloten flytter på modellen, før der er målt.
Der må ikke frigøres dele fra modellen fra
start. og til modcllcn liggcr stille på jorden.

Modellen må ikke berørc personcr eller gen-

stande. som kan have indflydelse på landings-
forløbet.

$ 5) Generelt
Modcllen skal landc på jorden inden for den af
stævneledelsen afsatte flyveplads.
Man kan kun deltage. hvis man cr medlem af
RC-Unionen. \{odellen skal på højrc vinge
værc forsynet med deltagerens RC-nummer.
Konkurrcnccn aflyscs ved en konstant vind på

ovcr 8 sek./meter.

Man må kun udskiftc modcl, såfremt den op-
rindelige er beskadiget i en sådan grad, at den
ikkc kan forts€ette, samt at stævncledelsen

skønncr, at udskiftningen er relevant.
Steevnets afuikling, tvivlsspørgsmå1, sikker-
hedsspørgsmå1, protcster og udelukkelser h6-
rer suverent undcr stævnclcdclsens ansvars-
områdc.

RC-Unionens udvalg
Efter repracsentantskabsmødet er der kun foretaget
ganske få udskiftninger i de forskellige udvalg, men
vi bringer her sammensætningerne med de formo-
dcde formænd nævnt først.

Styringsgrupperne under sportsligt udvalg:
SKALAGRUPPEN: Benny Juhlin, RFK, Hugo
Ducholm, Take Off, Farso, Ivar Nobel, KFK.

KUNSTFLYVNINGSGRUPPEN: Finn Lerager,
NFK, Ejner Hjort. Falcon, Erik Nymark, Falcon.

SVÆ\aEFLYVEGRUPPEN: JBrgen Larsen, Thy
RC, Torben Krogh. Slv{K. Jan Abel, FMK.

HELIKOPTERGRUPPEN: Bcnthc Nielsen, Nu-
serne. Rasmus Thorsen. Zcro. Per Strandhauge,
Syd$ns \Ifk.

Hobbl udr alget

Ejgi)d Hjarbæk. Falken. Ole Burild, Falken, Holgcr
Dcle uran. A\1C.

300 point
200 point
150 point
125 point
100 point

75 point
50 point
25 point

Oniånfe.fifi#ffi
RC-I(ffi$i.

, ,',,:, ' ,, gfEppten

Udtagelse til EM-1990
Eftcr sæsonens fire udtagelsesstævner er f6lgende
udtaget til at "vise det danske flag" ved Europame-
stcrskaberne i 1990:



Petcr Christensen- Falcon
Erik Toft. NRC
Finn Lcrager, NFK
I skrivcnde stund har vi ikke fået oplysninger om,

hvornår stævnet skal afuikles.
Der gættes på enten Grækcnland eller Irland som

arrangtlrland.
Jeg håbcr at kunnc vcnde tilbage i næste nummcr

med fakta.

NM og VM i 1989
Vi har i år haft deltagere til beggc sticrner og mcd
gode resultater.

I næstc nummer vil Flcmrning Schlcirrlnd forticl-
lc om N\4 og Erik Toft orn V\f .

Stævner i 1990
Vi har allerede nu fastlagt dato og sted for afuikling
af næste års udtagelsesstævner.

JM 28.-29. april i Herning
Falcon Cup 19.-20. maj iVeerst
SM 9.-10. juni iDragsholm
DM 18.-19. august iHaderslcv

C-Program
Dct nye C-Program er blcvet godt modtaget, og jeg

har fået flere tilkendegivclscr på afuikling afstævner
til næstc år.

Med JM og SM vil C-klasscn veere med, så I bør
allerede nu begyndc træningen.

Der bliver forhåbcntlig mange dcltagere.

Rangliste (TOP 6!)
Pctcr Christcnsen. Falcon
Erik Toft, NRC
Finn Lerager, NFK
ErikNymark, Falcon
Svend Plougstrup, Falcon
Jorn Søvsø, Gudenå

Endelig udtagelse
til EM-Højstart
l. KarslcnK.Jcppesen
2. Niels Ejncr Rasnrussen

3. John Rasmussen
,1. Torbcn Rasmussen

5. Peter Mikkelscn
6. Peter J. Christenscn
7. Peer Hinriksen
8. JespcrJcnsen
9. Prcbcn Jensen

10. KeldSørensen

Pokal kamp 1989
l. John Rasmussen

2. Lars Psdcrscn
3. Torbcn Rasmu-ssen

3. Knud Hcbsgaiird
3. Carsten Bcrg
4. Karsten K. Jeppcscn

4. Mads Hebsgaard
5. Niels Ejncr Rasmusscn

5. Bjørn Krogh
6. Peter Mikkclscn
7. Jack Lessel

8. J6rgen Larsen
8. Pecr Ilinrichsen
8. JcspcrJcnsen
9. Finn Johansen
9. Ole Skov Hansen
9. Finn Hebsgaard

10. Jens Erik Holm

John Rasmusscn bliver årcts Pokal
point.

. 0rientering fra
RC-Helikoptergruppen
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Endelig udtagelse i skrænt:
Udtagelsc til NM-skræntflyvning og Viking F3F
med 8 afholdte konkurrcncer.

'Orientering fra
RC;;Skalagruppen

Nu er årets konkurrencer i skala-sportcn afuiklet for
i år, og for selve konkurrenccrne må man crkende, at
der har været en smule stilstand. Vi villc gerne fra
styringsgruppen have flerc af Unionens skala-inter-
esserede til at deltage i dcnne kappcstrid, som er
med til at gøre skalaflyvningcn sjov og bcdre; det
sidste, fordi man vinder cn dejlig maengde erfaringer
ved at være med i konkurrencerne. Vi håber på

større tilslutninger i 1990.

Samtidig kan jeg fortællc, at vi har bcsluttel, at

der nu kun skal veere 6t rlcsterskabsstævne, og for
alle grenene, dvs. for Dan-skala, Jumbo-skala og F4-
C. Der bliver altså ingen Sjællands- og Jyllandsme-
sterskaber for Dan-skalaklassen mere, men man kan
blot stille op til det storc Danmarksmesterskab, der
altid finder sted i slutningen af august måned.

Vi håber på god tilslutning i det kommende år til
gliede for alle deltagerc. Det er nemlig sjovt at værc
med, og sjovt at være mange. Samtidig kan jeg da

fortælle, at vi vil satse på skalatræffenc, som der i år

var stor tilslutning til. De vil ligge i maj måncd ogvil
som altid være ganske uforpligtende. Dcr vil blive
indlagt en lcl konkurrencc i dem, men de t vil r'ære

helt frivilligt at deltage i dcn. Det gælder om p:i disse

træfat hlgge sig rigtig dcjligt med skalafllcne.
God jul og godt n].tår fra:
Skalastr rinesgruppen

Btnrtv Jultlitt

Udtagelse til EM-1990
Michacl Nycgaard, Nuscrnc (2. udt.) I975,5

K. H. Nielscn, Nuserne (2. udt.) 1959,0

Søren Østcrgaard. Nusernc (2. udt.) 1653,0

LarsJensen.C)MF(1.udt.) 706,0

Hcnrik Rasmusscn, Condor ( L udt.) 691,0

Der mangler en udtagclsc mcre. Nærmere herom i

nr. l/90.
Godt nytår! På gensyn i 1990. Heli-Gruppen

Danmarks Mesterskab L989
Klasse A:

1. Michael Nyegaard, Nuscrnc
2. K. H. Niclsen, Nuserne
3. Søren @stcrgaard, Nuscrne
4. Lars Jenscn, OMF
5. Henrik Rasmussen, Condor

Klasse B:
1. Rasmus Thorscn. Zero
2. Pcter Wædeled, Falcon
3. Kurt Larscn. KFK
4. Benny Fjord, OMF
5. Ulrik Franken, Silkeborg Mfk.
6. Stefan Wicse, OMF

Rcfcrat fra DM kommcr i nr. l/90.

Orientifigfrø
RC-Hobbyudvalget

Meddelelse fra Hobbyudvalget
På baggrund af mangc henrendelse til klubben Fal-
ken, vcdr. dct sikkcrhedsnet, de brugte ved deres

stævne i Sti. har Hobbyudvalget tolket dette som en

meget positiv holdning til sikkerheden og har set det
som sin opgave at støtte denne holdning ved at
indkøbe et 130 x 30 m net, pris kr. 4.900.

Der vil blivc fremstillet cn spe ciel kassc til ncttet
samt de dertil nødvendige jordspld. ståhire og kro-
ge til ophæng, alt samlet, sir det er let at sendc rundt:
men masterne må man selv srtrge for.

Vi har forestillet os, at klubbcrne. dcr skal brugc
nettet, bestillcr dette sammcn med dcrcs stie\nean-
meldelse, sålcdcs at >netadmini\tratorcn" kan Iarc
en plan for ne ttcts vandrins. idet man jo kan komme
ud for, at 2 stævncr liggcr sli trct på hinandcn. at den

sidste brugcr mu sendc dct videre. for at tlct kan nir

frem i tide.
Betalingcn for at lånc nctt.t. ha\dc ri tænkt o-s

skulle indskrænke si_c til at ra:rc dilcrsc fragtom-
kostninger, samt selvfolgclig cn re_ening. hvis man

smider nogct \,-k.
Nettet befindcr sig i ojeblikket hos undcrtegnede,

ogvi regner ikkc med. al det skal i brug i år. for der
er en del ting, der skal fremstilles, inden det er klart,
nemlig de ovenfor nævntc kroge, jordspyd og kas-

sen, men vi er klar til det første stzevne næste år.

E. Hjarbæk

t

1. Knudl{ebsgaard
2. Lars Pcdersen

3. Bjørn Krogh
4. Mads Hcbsgaard
5. Karsten Berg
6. Jørgen Larsen
7. FinnHebsgaard
7. JackLessel
8. Rcnc Madsen
9. FinnJohansen

10. Ole Skov Hansen

Endelig udtagelse
l. KarstenK.Jeppescn
2. JohnRasmussen
3. NielsEjnerRasmusscn
4. Torben Rasmussen

5. Peter Mikkelsen
6. Peer Hinriksen
7. JesperJensen

8. PrebenJcnsen
9. PeterJ. Christenscn

10. JanHansen

3000

2989

2973
2968

2880

2815

2751

2751,

2634

2614

2s43

i Højstart
2981

2969

2955

2953

292E

2S36

2.S2.1

26i2
2605

2599

53



Linestyrings-Unionen (CL-unionen er den

danske landsorganisation for modelflyvning
med linestyrede modeller. Unionen er til-
sluttet Kongelig Dansk Aeroklub og F6dd-
ration Aeronautique Internationale. Års-
kontingentet er 170,- kr. for direkte medlem-
mer. Medlemsskab kan også opnås gennem

indmeldelse i en af de klubber, der er tilslur
tet unionen. Nærmere oplysninger herom
fås fra unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Stig Mpller
Offenbachsvej 24,2.N.
2450 København SV
Ttf.01.4628 64

Bestyrelse iøvrigt:
Jan Lauritzen
Borups A116 22, st.

2200 København N
Tlf. 31 35 37 51

Jørn Ottosen
Fløitevei 5, 3650 Ølstykke
Tlt.o217 6662

Jørgen Aagaard
Tjørnevcj 13, 4140 Borup
Ttt.03 62 6418

J6rgen Kjærgaard
Steenbachsvej 3 b

5000 Odense C

Tlf. 09 i4 45 99

Kurt Pedersen

Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04 52 51 01

Henning Forbech
Elmegade 10, 8200 Å,rhus N
Tlf.06 10 34 53

Benny Furbo
Sofiendalsvej 22. 7400 Hern ing

Tlf.07 22 50 89

Jesper B. Rasmussen

Engtoften 33, 9280 Storvorde
TIf.08 31 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Pia Rasmussen

Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tlf.08 31 9198

Giro:5 20 87 69

Linestlringsredaktør:
Luis Petcrsen

Østergårds All6 28

2500 Valby
Tlf. 01 30 05 51

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen

Elmevej 25. 4140 Borup
Tlf.03 62 68 37

Referat Vår øst
L4rdag den 2914blev der fløjet på Ikeas parkerings-
plads foran McDonalds iTåstrup.

Pladsen var først ryddet for biler kl. 15:00, hvoref-
ter konkurrencen startede med speed, hvor de to!
deltagere havde to forsøg hver.

Henrik Ludvigsen startede med en dolly, der søg-

te indad, hvilket resulterede i en række piruetter af
modellen. der endte med, at propellen ramte dolly-

en under et hop. Hans andet forsøg endte, da model-
len forlod dollyen, før den havde fået fuld flyvefart.

Lars G. Hansen havde problemer med mototen,
der satte ud, før modellen lettede i første flyvning. I
den anden gik det støt ud af dollycn; men efterhån-
den som hastigheden steg, viste det sig, at indfalds-
vinklen på vingen var for høj, således at han til sidst

ikke kunne korrigere nok med højderoret. Resultat:
et stk. pensioneret model.

For de ikke indviede skal det bemærkes. at en

dolly ikke er en barmfager sanger, men derimod en

afkastelig startvogn, man bruger til at starte speed-

modeller i.

Til G-Y og TR var der tilmeldt 5 hold; men efter

trimningen var der kun 6t hold tilbage i hver klasse

på grund af diverse defekter.
Luis Petersen/Jens Geschwendtner 3:52,3 3:5 4,3

Ole Bjergager/Jan Lauritzen 5 :53,1

Både resultater og fremmpde var ret skuffende i
lyset af de særdeles gode forhold ved Ikea.

Om søndagen blev der fløjet dieselcombat og be-

gynderstunt på Fælleden. Begge konkurrencer bar

præg af at være sæsonens første. At pointallene i
stunt var usædvanligt lave, skyldes, at der kun var 6n

dommer mod normalt tre.

54

Combat konkurrencen blev myndigt ledet af Ras-

mus Rohlff.
Rart at se nogle nye ansigter.

Stunt beryndere
Henrik Ludvigsen, 772 points, Kjoven
Flemming Jensen, 644 points, Kjoven
Flemming Pedersen, 540 points, Kjoven
Per Bjergager. 135 points. ELK
Lars Jørgensen, 9 points, ELK
Lasse Rossil,4 points, ELK

Diesel combat
Henrik Ludvigsen, Kjoven
Jan Lauritzen, ELK
Ole Bjergager, ELK
Per Biergager, ELK
Henning Lauritzen, ELK
Lars Jørgensen, ELK
Lars G. Hansen, ELK
Flemming Jensen, Kjoven

Ref. Jan Lauritzen

,Sugde De nttg,ct orrt

stoidæmpere?.

Referat Genk Belgien
12.-13. august
Fire danske musketerer drog efter et gemytligt op-

hold i Holland til Genk for at flyve til den internatio-
nale konkurrence.

Referatet er kraftigt censureret (red):
Efter ankomst fredag nat kunne vi besigtige facili-

tetcrne næste morgen. Og misundelsesværdigt var

det: to asfalterede race/speedbaner med hegn om, to

asfalterede baner til stunt, to græscombatbaner, et

stort klubhus og masser af græsareal til camping og

fly for fun.
Der var ikke indbudt til FAI combat konkurrence;

men vi danskere havde besluttet, at der var for langt

at køre til Almere i Holland for kun at flyve 6n

konkurrence (Se ref. MFN89-5). Derfor aftaltes det,

at man mødtes ugen efter i Belgien, selv om der nok

blev et par ekstra gråhårede belgiere, når 17 delta-
gere fra 6 lande mødte op til en konkurrence, hvortil
der ikke var indbudt combatflyvere (for dårligt).

Deltagerne havde selv medbragt streamere, men

dommerne manglede, så vi måtte deles med teamra-

ce-folkene.
Dagen blev afsluttet med kæmpe grillfest og mas-

ser af snak til sent.

Søndag var en travl dag med en mængde flyvning,

arbejde og snak, og det endte, som det skulle, nemlig

med danskere øverst på skamlen.

Dette var en god slutning på en fabelagtig uge

med masser af oplevelser og godt kammeratskab.

Jeg kan kun håbe, at vi til næste sæson vil være

endnu flre, der deltager i konker i udlandet. Dette
gælder ikke kun combat men alle klasser.

Vi ses i cirklernel \
Jan L.

1: H. Forbech, DK
2: B. Schou. DK
3: N. Figus, D
4: R. Forstncr. D
5: M. Wak-kerman. NL
6: J. Lauritzen. DK

i3:A. Korup. DK

Referat KM revance 15/L0-89
KM blev desværre slallet væk af heldagsregn; men

de fremmødte aftalte at mødes søndagen efter til en

KM rrevance..
Desværre regnede det igen, hvilket nok var årsa-

gen til det lille fremmøde.
Stunt begynder havde tre deltagere, hvoraf kun 6n

kunne stille motoren ordentligt.

Lars Jørgensen, ELK, 225 points

Ole Bjergager, ELK, 105 points
Per Bjergager, ELK, 18 points

Som man vil kunne se af resultaterne, var der kun 4

rigtige modelfllverc. der trodsede vejr og vind for at

få lov/lejlighed til at flyre nogel FAI combat, så der

blev fløjet alle med alle.

1: Jan Lauritzen
2: Stig l\{oller
3: Lars Hansen

4: Ole Bjergagcr



4. Bert Oschatz
5. RalfBenthin

FlC
1. KimDongSik
2. TschoiGumZol
3. Waechtler Claus
4. Glissman Uwe
5. Th. Manfred
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Vejret var ellers udmærket flyvevejr set med vest- 1. Tomas Kanninen
jyske øjne, selv om det ruskede lidt ... dvs. 4-6 meter 2. Antti Pylvas
pr.sekund,letsologenenkeltbygeindimellem. 3. KalleKoiwla

Resultatet blev denne gang, at der kun var to, som 4. Niclas Wångberg
syntes vejret var til fritflyvning. Flyvetiden blev fast- 5. Jes Nyhegn
lagt til kun 2 min. så vi ikke skulle løbe alt sulet af os

- derfor det begrænsede antal sekunder! FIB senior

FF-redaktøren ved lVorld-Cup'en i Holland 1989.

6 Max'er + 25 sek.! (ør'!!) på gntnd af, at termik-

bremsen gik efter 3 sek. ... Havde byttet om på lineme.

Resultat:
F1B Kristian H. Andersen 451 sek.

F1A OleVestergaard 498sek.
KOMSÅDRENGE...

Ole Vestergaard

Resultater
World-Cup, Riesa, DDR, 1989
FIA:

Nordiske Mesterskaber
Fritflyvning
15.-17. september l9E9 i Rinkaby

FIA senior
1. OleBlomquist
2. Markku Pelkonen
3. Herbert Hartmann
4. Anders Persson
5. Svein Olstad
6. Timo Pajunen
7. Karsten Kongstad
8. Pekka Rahkala
9. Mauri Tuure

10. HenningNyhegn
14. Bo Nyhegn

FlAjunior

s 1148

sF 112',7

s 1121

s 1116

N 1100

sF 1043

DK lO37

sF 1036

sF 1031

DK 7029

DK 972

sF 1136

sF 1003

SF 826
s 498
DK 409

l. AndersHåkansson S 1278

2. Bror Eimar S 1270

3. Ole Torgersen N 1240
4. PerT.Skjulstad N 1202

5. LennartHansson S 1198

6. KnutAndersson S 1164

7. ValdemarFalk S 1156

8. Jens B. Kristensen DK 1126

9. Kyiisti Karhila SF ll02
10. Tapio Linkosalo SF 1084

FIB junior
1. Mikael Eriksson S 992

2. FrederikHeinonen SF 823

3. David Thorsdn S 766
4. Thomas Holm SF 676

Frc
1. Thomas Koster
2. EddyAstfeldt
3. Hans Lindblom
4. TorBortne
5. GunnarÅgren

Landsholds-konkurrencen
FIABC
1. Sverige

2. Norge
3. Finland
4. Danmark

1. Stefan Rumpp
2. KrzyszofStezalski
3. Uwe Rusch

4. Wolfgang Gerlach
5. Ri Sund Zol
6. Steffen Heilmann
7. Matthias Faerber
8. Ralfl-osemann
9. BerndEggert

10. Ivan Crha
20. Steen Agger
21. JesNyhegn
28. HenningNyhegn
48. Bo Nyhegn

FlB
1. KimZangUk
2. Arno Hacken
3. Josef Klima

D 960 + 240 + 244

PL 960 + 240 + 226

DDR 960 + 240 + 213

D 960 + 223
NKR 960 + 209

DDR 960 + 207

DDR 960 + 199

DDR 960 + 195

DDR 960 + 193

CSSR 960 + 182

DK 934
DK 932
DK 922
DK 820

NKR 1260 + 240 + 289

NL 1260 + 240 + 276
cssR 1260 + 240 + 220

DK 1320 +
S 1320 +
S 1320 +
N 1315

s 1263

1 1034

7135

6529

-5534

300

233
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Vejrguderne...
Alle er vist enige om, at sommeren 1989 har været
alletiders med lange perioder med flyvevejr. Des-
værre havde konkurrencekalenderen fundet de dår-
ligste tidspunkter til afuiklingen af vores stævner, så

det har ikle været nogen fornøjelse at flyve i DK i år.
Til gengæld har de, der drog udenlands haft strå-

lende vejr til World Cup konkurrencerne. 
J. K.

L5/L0 Høst II - Skjern Enge
Denne konkurrence var desværre endnu en gang en
meget bedrøvclig affære. Fremmødet begrænsede
sig til hele fire mand fra Å,rhus og to lokale...

Hvor fanden blev resten af?
Jeg tænker her på Idom, Taulov, Harrislev. Fy n og

alle de andre ... Hvad med at hanke op i din gamle
modelkasse næste gang konkurrencekalenderen
kalder - det er den eneste måde, vi kan fastholde
noget, der minder om arrangementer på.

Det danske hold ved IYorld-Cup'en i Riesa, DDR. Skiheholderen er 6sttysk.

F rir f Iy unings - U ni o na n

Fritflyvnings-Unionen er den danske Iands-

organisation for modelflyvning med fritfly-
vende modeller. Unionen er tilsluttet Kon-
gelig Dansk Aeroklub og F6ddration Aero-
nautique Internationalc. Årskontingentet
for juniormedlemmer cr 185 kr., for senior-
medle mmer 370 kr. indmeldelse sker ved al

indbetalc kontingentct til unionens sekreta-
ri at.

Bestyrelsesformand:
I-eif Nielsen
Landlyst 12, Lilballe, 6000 Kolding
Tlf.05 5616 76

Sekretåriat:
Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4,2.th.,8200 Århus N.
Tlf. 06 l0 19 86. Giro 713 95 35

Distriktsleder ØSTr (Øst for Storebælt)
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Tlf.02263525

Distriktsleder \{E ST z (Vest for S torebæ lt )
Pcr Grunnet
Blomstervænget 21, 8610 Assens
Tlf. 09 71 29 68

Bestyrelse iøvrigtl
Erling Lund Jørgensen
Havepladsvej 162, 1.tv., 7000 Fredericia.
Tlf.05 91 16 04

Jens B. Kristensen
Gårdhøjen 1, 4690 Haslev
Tlf. 03 31 32 54

Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigersted
4100 Ringsted. Tlf.03 62 57 03

Redaktør og Materialesalg:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 EIlund-Handewitt
Vesttyskland. Tlf.009 49 4608 6899

(FraDK)

[}ånemark
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Generelt
Moclclflvvcr N),tlrs QLr iz
Modclflyver Nytårs Quiz - løsning
Modclflyvning i Danmark

kon t aktte I efonnr. pir m odc 1fl yvckl ubbe rnc
Modelflyve Nyts r egler vedr. firmaomtale
Hobbyudstilling i Vejlc
Niirnbergmessen l9U9
Heurcka - kontroltårnct (m. bygge tegning)
Ansvar og fbrsikring
Der arbejdes ogsir mcd raketter
Modclflyve Nyts RC-skole (foromtale)
Modclflyve Nyts fotokonkurrence

(fotomontage)
Et byggebræt, og hvordan dct brugcs
Vi malcr en gummimand

Bygning af modeller - byggetips
Russisk F2C teamracemodel
Bluc Phoenix på hobbyflyverman6r
S.E. 5a kun i semiskala
Automaling til moclclfly
Universal smigmaskine
Det provokcrende bl,ggcbræt
Propcludløser til FIB modcllcr
Byg cn senderpult
Hængsler på en andcn måde
Sådan laver man et propelmiileapparat
Mylar, et overset bcklædnings-materiale
Hængsler til minifly og lidt storrc tly
BALSAR - svævemodel
Kobraen i ny version
Kobra Sonet for to- og firtakt
Et byggebræt. og hvordan det bruges
Sukhoi SU-26M for specialister

Tests af modeller og byggesæt
Commander 2B fra WIK-Modelle
Kyosho >Concept 30< helikoptcr
Corsair i babystørrelse
Modelhobs "UNO"
Simprops Technicoll fra Silver Star Models
Nærbillede af skoleflyet New Yamamoto
Den amerikanske 2-meter svævcr ,Riser.
Den amerikanske 2-meter svævcr "Sagitta

600"
Robbe Finikofi - test og erfarinser

"Cowboy" - en alsidig ungdomsmodel
Autogyroen Air-Dancer
Robbe Habict
Specd Astir igen
El-modellen UGLY-JOE
MFA Cheveron
Sophisticated Lady - 2-meter svalvcr
Bygge- og flyvetest af Super Hots

Motorer og tilbehør
Vario tuningsdelc
Start af motor
Et kig ind i en gløderørsmotor
Opstart af motor
Test af O.S. MAX-CZ-A

Indeks
I:10
2:9

l:,5 9

2:9
2:10
3:22-23
3:26
4:19
5:23
6:10

6:12
6:21
6:29-30

l:iE-19
1:20-21
l:26-39
l:40-41
l:46
l:47
2:22-23
2:35
2:36
3:16-18
3:29
3:37
3:38
4:18
4:28-30
6:21
6:31-31

l:24-25
2:20-21
3:28-29
3:34-35
4:8-11
4:17-18
4:26-27

4:32-33
4:34-35
5:9-11
5:12-23
5:11
5:18-19
5:21
5:26
6:14
6:26-27

2:31
3:14-15
4:12-14
6:16-17
6:25-26

Brændstof
Br'ændstoftest
Me t h anolforhandlerc ( forte-qne lse )

Produktinformation
El-startcr i lommefbrmat
Komplet bremseklapsæt
Digitalvægt til by_egebrug
Bcvæbning afveleranfly
Flyinstrumenter
Sprøjtcpistoler i ministørrelse
Gasloddcpen
Greven Cyano limsystem
Gummiklodser til motorer
Nye NI-CA batterier
Alsidig kontaktholder
Slagfastc hjulkåbcr
Nye klappropeller til el-fly
ModelrØg
2 mm gevindværktøj
Rørskærer til modelbrug
Glødcstrøm og ladestrøm
Multiladcr i særklasse
Piloter i løsdele
Snedig tankventil
Servotape, der holdcr
Gasloddepenne

Læser-til-læser-tips
Rillefriesningsopstilling
Vindposcn
Værktojsbænk
Støddæmpere
Stl,retrckant til linestyring
Vingcbcskyttere til transportformål

Anmeldelser
Bøger-video-film
Radio Control Handbooks
RC-hrindbøger fra Argus
Hans Rabenshøj: Små nemme Modclfly
Four Stroke Handbook
RC Giant Scale Aeroplanes
Revideret tegningskatalog fra Argus
RC Ducted Fan
Nye bøger med treplanskitser

Personalia
Præsentation af RC-grenredaktorerne

Arild Larsen og Lars Pilegaard
RC-Unionens stifter Ole }fever dod

Fritflyvning
Indendørsmodcller (m. tegninger)
Propeludløser til FIB modcller
Fritfl yvningsarealet Trollesminde/Faurholm

vcd Hillerod 2:23
Wakeficlds - profile r og tetninger 2:24-25
A-l modellen FOX (m. tegning) 4:20
Sommcrtid er Chuckertid (m. tegning) 4:31

VM i fritfllvnine (refcrat) 4:38
Scandinavian Open 1989 (ref. + resultater) 5:32

2:39
4:31

l:43
l:43
l:43
l:44
1:44
1:44-45
2:37
2:38
2:39
2:39
2:39
2:40
4:36
4:36
+:-1()

4:31
5:11

,5:31

5:31
5:31
5:31
6:40

3:38
3:39
3:39
6:38
6:38
6:38

2:36
3:2I
5:24
5:24
5:24
5:25
5:25
6:39

l:6
5:6

2:16-18
2:22-23

.56



1. Internationale FID konkurrence
Igra Cup FlD, F1D-EXP
F-84G Tordenjet som balsasvær'cr (m. tegning)
Climax - tritflyvningsmodel m. forbedringcr

(m. tegninger)
World Cup. Riesa 1989

Linestyring
Russisk Ff C teamracemodel
Stream lines - linesryrings-aprilspøg
Begynd flyvning med linestyrede modellcr I

(m. tegninger)
Begynd flyvning med linestyrede modcller 2
Et Good-Year stævne (novelle)
Ny rekord i mini-speed: 232kmlt
Basta - en linestyret kunstflyvningsmodel (m.

tegning)
Æ, Stunt Hose Cup (referat)
Lasso-Geier, linestyret biplan for 2,5-3.5 ccm

motor
Baltic Cup'89 (referat)
DM i linestyret modelflyvning
Lær at flyve linestyring (kunstflyvning)

Radiostyring
Alment
Lokalradio på 35 MHz
RC-pilotmøde 1989
Trvin Charter (om 2-motoret flyvning)
Hvad er pylon-race? (læserbrev og svar)
Erfaringer med Graupners MC 16

Hvad skal der forlanges af det velegnede
begynderfly?

Danmarks Flyvemuseum, Billund, og RC-
Unionen

Hot test (af computerstyret fjernstyringsanl.)
Koreaneranlægget Challenger 720

RC Skalamodeller
Skalainspiration - H.M. II
S.E. 5a kun i semiskala
KZVII som populærmodel
Om at fotografere til skaladokumentation
Et rigtigt eventyr (om Bell P-39 Aircobra)
JU 87 82 Stuka
North American Aviation - Harvard/A6 Texan
Aalborgs B-24 Liberator
Lykken er at eje en jumbo (fotoreportage fra

jumbo-træf)
Den RØde Baron - og farven på hans fly
En skalaid6: >Monospar< (m. tegninger)
Saab J-21 - ganget med 2
DM Skala 1989
JM i Danskala blev vundet af Fyn
Besøg hos en skalapilot (Finn Rasmussen)
Vi maler en gummimand
En sjaelden oplevelse af perfektionisme,

skønhed ogvarme! (EM Skala'89)

RC Svæveflyvning
Blue Phoenix på hobbyflyvcrmandr
Nye 2m-regler

I9B9
5:47
5:47
6:22-23

6:24-25
6:55

1:18-19

2:26

2:21-30
3:11-14

3:32
4:74

4:20-21
4:38

5:20-21
5:32-33
5:46
6:18-20

I:42
2:10-11
2:34
2:50
3:8-10

3:33-34

4:46
5:8
6:28-29

l:14-16
l:26-39
2:12-14
2:14-15
2:32-34
3:19-21
3:30-32
4:11

4:40
5:22-23
5:27-30
5:30
5:41
5:42
6:11

6:29

6:42-44

l:10-21
1. t<

SMSK's2mpostkonkurrence(resultatliste) 4:41

Viking F3F Slope Race 1989 5:14-11
Erfaringer med Graupners gummitor' 5:19

NM F3B 1989 6:45
DM F3B 1989 6:45
DM 2M 1989 6:46
DM Skrænt 1989 6:46

RC Kunstflyvning
Kunstflyvningsprogram 1:51

Interessen tbr kunstflyvning kan og skal øges 2:19

KunstflyvningsprogramF3A(C)Juniorstunt 2:44

RC Elektroflyvning
Elektroflyvning - jamen kan det overhovedet

lade sig gøre?
Er dit elfly på propel med din motor?
El-modellen UGLY JOE

RC Helikoptere og autoryro
Hvad må en god heliradio koste?
Kyosho >Concept 30< helikopter (test)
Rotorbladc - tyngdepunkt, statisk og dynamisk

balance
Heli fly-in i Filskov (referat)
Autog)'roen Air-Dancer
Træningsstellet "OSWALD"

RC Ducted Fan
F-15 Eagle under bygning hos Niels T.

Andersen
Italiens første ducted-fan
Ducted fan stævne i Tyskland
Hvad er Ducted fan modeller
First Danish Open, Ducted Fan 1989

Klubber, Unioner, Forbund
Fritfl yvnings-sommerlejr 1988
RC-stævnekaldernder 1989

Østbornholms Modelflyvcklub
RC-klubber (fortegnelse over klubber tilsluttet

RC-Unionen pr. 1.5.1989) 3:44
30 års radiostyring af modelfly i KFK 4:15-16
Nordjysk Radiostyrings Centcr (NCR) 25 år 4:16

Sommerlejr hos Falcon 1989 5:36-3lJ
Indvielse af DRCK's flyveplads 6:48--19
RC-Unionensrepræsentantskabsmøde1989 6:50-51

1:22-23
4:22-25
5:21

l:23
2:20-21

3:36
4:42
5:12-13
6:15

I:12-13
l:77
l:52-53
3:21
5:34-36

l:48
2:41
3:24-25

57



Opslagstavlen
Opslagstavlen kan bcnyttes af bladets læsere til
ikke-forretningsrnæssige kpb- og salg-annonccr
af modelfly og tilbchør til modelfly. Annoncer
for andet bliver brutalt smidt i papirkunen.
Somme ontfangsrige depot bliver også endestatiort

for ukeselige annoncer, annoncer uden a.fiender og

lignende.

RedaktBren .[år a.fl6b lbr sine frustrationer ved at
slette alle former for rosentle omtale af de udbudte
effekter, ligesom han fbrkorter metl Itård hånd, hvis
lejlighed byder sig.

Til gcngæl,l tr unrrunccrnc gratis.

Arunncer til OpsLagstavlen skal indsentles en

måned fqtr bladets udgivelse til:
Modelfllve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme

En ilng til ... Annoncer til Opslagstat,len, rettelser til
allerede indsendte annoncer og lignende modtages
kun pr. bret,. Så selvorn du omh,v-g;eligt indtaler din
annonce på Modeff\ve N-t-ts telefonsvarer, vil den

under ingen omstændiglrcder kotnme med i bladet.
Du skal skrive den ned (sktiv tydeLigr!) og itdscnde
den inden dead-line.

Abonn6r på DMU-nyt nu!
- og få hele 1989-årgangen helt gratis.

. , .r*rrr*4 DMU-nyt er bladet for RCJolk til vands, men også

ffiDlqt i:iyJi:ffå',?:lå:ff:'å#åå?:å0ff:". 
",

'"æffi ". ,."-,, 
j'j l'n o9:f:pl;3' rl*'n9 ky?9i"i:l*l':'

kuvert til DMU-nyt, Roustvej 51D, 6800 Varde.

JA! Send mig venligst hele '1989-årgangen

af DMU nyt helt gratis + girokort 40.- kr. for
1990-årgangen.

Navn:

Adr.:

Postnr.: By:
Tag en fotokopi, hvis du ikke vil klippe i bladet

Sælges: Futaba 7 kanals modtagcr FP-R1071\1 (-15

Mhz), kr. 500. Microprop modtager 7 kanals (35
Mhz), kr. 400. Phoenix 2 m svæver - kun prur eflojet.
kr. 500. Flius 2 m - kan flyrc, kr. 100. Sveever 2.E m
mcd V-hale, kr.600. Servoer, Futaba mini FP-520 å

kr. 250. Seruoer å kr. 150.

Per. tlf. -53 67 0ll 28 efter 1tt.00

Sælges: 1 stk. Fokker tredækkcr m. Supcr Tartan 22

cm3, kr. 3000. Evt. bytte m. Laser 200 cl. Diabolo
kunstflyvningsfly. Henrik [Iammer. t]f. 75 33 20 08

Sælges: Kalt Q,clone helikopter m. kollektiv pitch
m. OS 10 cmr motor, kr. 3.000. Futaba gyro, kr. 800.

Futaba guldanlaeg 7 kanaler m. oplader + .1 sen'ocr,
kr. 2.500. Foranstående samlet for kr. 6.000. Graup-
ner MCl8 m. helimodul og kicktaste, kr. 5.000. Fa-
briksny Futaba modtager FM 35 Mhz 9 kanalcr. kr.
700. Serr,roer, Futaba 5131, træk 5 kg m. dobbeltc
lcjcr, kr. 300/stk. Lockheed glasfiberkrop, kr. 1.000.

Hcim/Vario mekanik, heltunet, kr. 4.000. Graupner
st:Irtcr. kr. 2-50. Evt. byttc m. IBM compatibel com-
pulcr Henrik Rasmussen. tlf. 48 79 73 01

Købes: Modtager til Multiplcx 7 kanaler på 35,200
+ servoer til samme. Diesel- eller gløderørsmotor
0.8 cm3 Mikkcl. tlf.3169 58 99

Sælges: Let brugt Quadra 33 ccm m. potte. kr. 1.500.

Ivan. tlf.66l.1.3E 82

Sælges: Waco YMF.3 dobb-dækker. spr'. i-520 mm.
3/4 bygget, kr. 1.000. Brugt Pitts s2a. spr,. 1050 mm.
kr. 300. CAP 21 m/OS FS90 4-takt, spv. 1500 mm. n1'.

kr. 2.500. Avantgardc heli + mekanik, brugt. kr.600.
Robbe Robin glasfiberkrop, kr. 250.

Købes: Bøjning for Webra 61. Peter, tlf. 75 58 37 E9

Sælges: Futaba guld-anlæg FP-5FGE m. exponenti-
al. Komplet 7 kanals modtager, 4 servoer, accuer
samt dansk brugervejledning, kun brugt til svævefly,
kr. 2.700.

Steen Hpj Rasmussen, tlf. 42 45 17 44 efter 17.30

Sælges: D. H. Mosqiuto, Brian Taylor, alt tree byg-
get, canopy, cowls, hjullemme og alu-spinnere, kr.
i.000. Birger Follin, tlf. 42 60 18 04 aften

Købes: Tegning til Falcon 56 II, evt. lån af tegning

Sælges: Optima sr':erefly, spv. 3 m. kr. 1.0t)0. Merlin
svær'et1y,. spv. 2.5 ni, kr. '100. Arne Buus, tlf. 98 37 22

9-5

Sælges: Capriolo. lawingct træncr m. styrbart næse-

hjul, monokote beklædt, nybygget. aldrig fløjct. cxcl.
radio og motor, kr. 700. Robbe-Mars 4/8 kanal TX-
RX-4 servoer-nicads. 35 Mhz. kanal 70. kr. 1.400.

Robbe ladeapparat 6*2. kr. 275. Elektorsæt: Ma-
buchi RS550 S, nav, propcl. scnosrvitch. acculed-

ning m. clips, 8 cellers powcrpack. kr. 450. Startkasse

med bl.a. tank, værktrtj. losdelc. props, startakku m.

ammctcr, startkabel, kr. 200. Nyblgget ubeklædt
krop m. hængslet hale/sideror. alie spanter samt

tegninger til Hawker Tomtit. spv. 130 cm, kr. 250.

A. H. Christoffersen. Uppsalagade 1

2100 Købcnhavn Ø.tlf .312617 82

Sælges: Digicont PCM radioanlæs. sender. modta-
ger-accu, kontaktsæt m.v., kr. 2.000.

Hans Peter N6rgaard, Søparkcn 8. Stilling
8660 Skanderborg, tlf. E6 57 33 02

Sælges: Piper Cherokee. spv. 110 cm m. 3,5 ccm
Webra. Uden RC. Har aldrig fløjct, kr. 700.

Købes: Tegning til Mini Mach eller Speedy fra Sim-
prop.

Morten Færløv, Æbel6vænget 3, 5400 Bogcnse

Sælges: 2-motoret Partenavia P-68, spv. 160 cm m.2
stk. OS 28F motorer, kr. 2.800. Wiks Jonny, spv. 150

cm m. nzesehjul og HP 61 motor, kr. 1.000. Pilots
Talon T-5, spv. 120 cm til ca. 4,5 ccm motor, kr. 500.

Kobra 20, næsten færdigbygget, spv. 110 cm til 3,5

ccm motorer, kr.275. Byttemulighed m. OS FS 61 og
9l Surpass molorer.

Frede Sachmann, tlf. 86 99 i4 12

Sælges: Begyndersæt komplet, nybygget Pronto m.
6.5 OS Max motor m. resonansrør * et Robbe Mars
35 Mhz anlæg m. 4 servocr. Startkasse og mange

rcscrvedele medfølger. Dct hele saelges kun samlet.
prisid6: kr. 3.000. Palle, tlf. 75 36 19 4.1

Sælges: 1 stk. Antares kunstfly, kr. 600. 1 stk. Draken
til 7,5 ccm, kr. 350. 1 stk. Spinks Akromaster med

Simprop fjernstyring og 10 ccm OS motor. kr. 2.500.

Ole Kristcnsen. tlf. 71-r2 62 S5

Sælges: Lettere skadet Mick Reves "Ha*'ker Hurri-
cane<, spv. 206 cm m. nv 15 ccm OS 2-takt motor,
Pitts Special skala 1/2, delvis opby'ggct, 82 ccm Solo

motor. Ny motor, OS 25 RC m. dæmper. aldrig kørt,

kr.400. Enya 46-4C 4-takts motor, kr. 80t). Hi-Fly,
Graupner svævefly, kr. 350. Robbc rcsonans-rør, kr.
150 Kurt Hevang, tlf. 86926224 efterlT .00

Købes: Org. lydpotte til OS FSR 40.

Sælges: Futaba 8 kanal PCM type EP-TBA-P sender

og modtager lader. kr. 2.500. Robbe Mars Rex 8

kanal m. mir og P8W. kr. 2.000. Tlf. 31 65 25 9.5

Købes: Hovedleje til Enya 60 X 07 mm krumtap).
Evt. komplet tbrhus eller motor.

Niels Bille. tlf. 86 33 4195

Sælges: Ny OS FS 120 m. potte + trykpottc, kr.
1.900. Evt. byttc m. OS 108 i samme stand. 15 ccm
Webra kan evt. indgå i handelen.

Jørn, tlf. 98 31 92 14

Sælges: Multiplex Combi, 35 Mhz,517 kanal sender
m. mixer, 7 kanal modtager, akkukontrol, 2 Mpx
miniservoer, ladere, senderpult, div. tilbehør. Fin
stand. kr. 1.500. Jesper Nygård, tlf. 31 68 06 40

Sælges: Skylark 40 H, kr. 600. OS 61 RF abc pumpe-
motor m. hattore manifold og reso.potte, kørt ca. 15

timer, kr. 1.700.

Købes: Robbe-Futaba miniservoer og minimodta-
ger, HP 61 karburator (den nyc model).

Kim Forsingdal, tlf. 48 79 83 15

Sælges: Flyrcklar Optima svævcfly, kr. 1.100. Ny
flyveklar Bluc Phocnir l\{ svævefly, kr. 475.

Jan Abel. tlf. 93 43 48 72 cftcr 17.30

Sælges: Dragonll] Cox motor 0,E ccm, ny og incl. !2
Itr. bricndstof til Cor. kr. 250. Kan evt. byttcs med

andre dclc til RC tl1ning.
Sigurd Rasmussen, tlf. 86 88 17 36

Sælges: Graupncr Beta 2 meter svæver, ikke påbeg.

kr. 35(). Easle l0S. delvis færdig, kr. 500.

Ove Christensen, tlf. 01 54 10 60 (dag)
01 50 58 98 aften

Sælges: .l-kanals Multiplex Europa Sprint, 35 Mhz
: -1 -senoer. aldrig brugt, kr. 1.400. 2-kanals Graup-
ner D-{ .10 Mhz + 2 servoer (2 år gammelt) +
oplader og ladcstik, kr. 800. Kjartan, tlf. 31 53 57 60

Alnoncer til Opslagstavlen i næste nummer skal

vzcrc redaktionen i hænde senest den l. ianuar.for kopiering.
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MIDTSJÆLLANDS HOBBYHANDEL

BYGGEMATERIALER
BALSAPLADER X.FINER LISTEB

FJERNSTYRiNGSANLÆG

O.S. MOTORER

BYGGESÆT

BEKLÆDNINGSFITM

BRÆNDSTOF
METHANOL M-OLIE NITROMETHAN

IDECEMBER.TILBUDI

SERVOER
Robbe RS 101 ..............
Futaba FP S100 ...........
Futaba FP S3B
Futaba FP S138 ...........
Futaba FP S128 ...........
Graupner 508
Graupner 507
Graupner 5007
m/kuglelejer

...... kr. 150,-

...... kr. 140,-

...... kr. 155,-

...... kr. 150,-

...... kr. 150,-

...... kr. 155,-

...... kr. 180,-

...... kr. 220,-

kr. ?
kr. ?
kr. ?
kr. ?
kr. ?
kr. ?
kr. ?

kr.2.800,-
kr. 1.450,-
kr.2.4OO,-
kr.3.700,-
kr. 1.700,-

FLAIR BYGGESÆTTILDEN
RIGTIGE PRIS - RING OG HøR
Etrich Taube
SE 5a ............
Pupetter
Baronette
Legionaire
Magnatilla
Atilla ..............

RADIOANUEG
Graupner MC 16 ........
Graupner 31 4
Futaba F1 6
Futaba FCl B

FutabaAttack4 FM ....

KAVAN TILBEHØR
100 ccm tank kr. 3'l ,00lsoccmtank kr.33,25
250ccmtank kr.35,50
30Occmtank kr.37,75
4O0ccmtank kr. 40,00
SO0ccmtank kr.42,OO
Spinner50mm .................... kr. 15,50
Spinner55mm .................... kr. 16,75
Spinner60mm kr. 18,25
Elstarter . . .... .. kr. 390,00
1 parhjul 125mm medventil kr.167,75
1 parhjul 100mm medventil kr. 150,50
1 parhjulT5mm ................... kr. 44,25
10 stk. metallink ................... kr. 32,50
1 m siliconeslange ............... kr. 13,50
Varer leveres også på postordre.

BøGEDEVEJ 12. SLIMMINGE - 41OO RINGSTEDI s3679230 I

\. HVERDAGEIs-18 LøRDAG 10 - 14 )

llwrrzEl
HOBBY

VARIO er tuningsdele og reservedele til
helikoptere.

Vario /Heim mek. toptunet,
model 89 ..... kr. dags.p
Vario krops byggesæt, fra.... kr. 1400,-

NU PÅ LAGER:
Jet Ranger - Long Ranger - 222v

Bo 1 05 - Bk 1 1 7-Airwolff - Phoenix
Spanteløse selvfølgelig !

RC-UDSTYR:
Futaba FC18 incl. 3 servoer . kr.3695,-
Futaba FC28 incl. 2 servoer . kr.9195,-
Futaba 1024H m. 4 servoer .. kr.9600,-
Servoerfra .... kr. 285,-
Gyrofra ......... kr. 985,-
Gyro prof. ..... kr. 1585,-

NYHED!
CASIO armbåndsur med højdemåler,
lufttryks & dybde måler, husker max.
eller min. værdiosv. osv. ..... kr, 825,-

HELI. MOTORER:
(8mm krumtap)
Rossi 60HH 2,2}hk .............. kr. 1485,-
Rossi 61 3 + 2 2,68hk ........... kr. 1550,-
Rossi er incl. drossel, adapter
gløderør & extra toppakning
Rossi gløderørfra ................ kr. 21 ,-
Rossi luftfilterm. holder ....... kr. 65,-
Webra m. bagindsug 2,2hk . kr. 1585,-
Webra m. frontindsug .......... kr. 1499,-
WebraPerrypumpe ............ kr. 450,-
Castrol Mssr olie pr. I ........... kr. 55,-
Rossi Synth. olie pr. I ........... kr. 60,-

Motor reservedele på lager!

Kyosho Concept 30 helicopter, fås ito
udgaver 30DX/ 30SE, denne heli er incl.
O.S motor og al fittings.
Kyosho Concept 30DX/SE er en
særdeles velflyvende helicopter.
Ring efter pris/ brochure !!!

Fra diverse hylden:
Malersprøjte mini ............... .. kr. 225,-
Malersprøjte profi ................ kr. 295,-
Værldøj eks 2.5mm
gevindbak ........................... kr. 98,-

Forhandler af:
Vario - Sitar - Rossi - Webra - O.S

Kyosho - Futuba - ED Power

VARIO MTALOG
1 &2,danskprisliste ............ kr. 50,-

UJFIEKNIK
Drejegårdsvej 52 A, 8600 Silkeborg

Ttf. 06 85 16 66 kt.17-20,
042214 54 kt.9-17

JULETILBUD

Begyndertilbud l:
Svenson No. 1

Motor OS 25 FP
Simprop StarS m/3 servo KUN ....... kr. 1825,-

Begyndertilbud II:
2 m svævemodel
2 kanal radio m/2 servo KUN .......... kr. 748,-

Modeller:
Begyndermodeller:
Gently Lady,2 m svæver................. kr. 298,-
Robbe Chanter ..... kt. 475,-
Technicoll ............. kr. 595,-
Superchart .......... kr. 498,-
Cosmo2sSR ........ kr. 398,-
MK Happy20 ........ kr. 449,-
Dandy20 kr. 498,-
CosmoKing40SR.......................... kr. 587,-
Fanitic4o L....... ..... kr. 598,-

Ku n stf lyvn i n g smode I I e r :
Curare2o kr.545,-
Joker60 kr.2150,-
MKAurora60 ........ kr. 1998,-
Calypso 60 ............ kr. 1795,-
MKAurora4o ........ kr. 1350,-
Tango4o kr.l 175,-
Hurrican 40 L ........ kr. 498,-
Multiplex Capriolo ........................... kr. 850,-

Færdigmodeller:
Cherokee4o ......... kr. 1198,-
Sharp 40 kr. '1298,-

Skylark4o ............. kr. 1298,-
Cessna 172-40 ..... kr. 1298,-
EZ Sportsmann 25 H ....................... kr. 985,-
Se hele EZ programmet ivor katalog.

Bud Nosen modeller:
Citabria 40, spv. 1 80 cm .................. kr. 598,-
Aerona Champ 40, spv. 180 cm ..... kr. 598,-
Citabria9', spv.270 cm ................... kr. 1398,-
AeroncaChamp9',spv.270cm .... kr. 1398,-
Piper J-3 9', spv. 270 cm ................. kr. 1 398,-
GereSport,2dækker,spv.210cm kr. 1798,-

Radioanlæg:
Vi fører følgende mærker:
Multiplex
Simprop
Robbe
Futaba
Sanwa
Ring og forhør om vore lave aktuelle
dagspriser.

Motorer:
Vor )bestselleru:
Asp 40 ABC, kun ............................. kr.
Asp46ABC, kun ............................. kr.
Vi sælger også følgende motorer:
OS - Webra - Super-Tigre -Tartan
Ring om vorc a4uelle dagspris.
Vor fi n e N orweg i an Mode I I ers katal og
på 275 sid e r ti 1 ................................. kt.
Åattwesnoen:
Mandag-fredag kl. 1 5-1 8
samt lørdag kl. 10-12.

50,-

648,-
748,-

Erik Toft Modelhobby
Dalby Al16, Dall, 9230 Svenstrup J,

Telefon 98 38 22 33



Sukhoi Su 26
spv.115cm,
tegning ........... 123 kr.
Alu miniu msunderstel,
canopy, motorcowl
og luftpaneler .338 kr.
Skumvinger med
beklædning .. 275kl.
Sukhoi Su 26 spv. 1 56
cm,tegning.... 59kr.
Sukhoi Su 26 spv. 1 76
cm,tegning....222kt.
Sukhoi Su 26
spv.260 cm,
tegnin9 ........... 224 kr.

Brian Taylor nyheder
D.H Nlosquito PR XVI spv. 206 cm......... ............24Okt.
Cowl, canopy, aluspinner, hjullemme
til Mosquito .........................655kr.
Messerschmitt Bf 1 09 E spv. 1 73 cm....,............ 199 kr.
Cowl, canopyog aluspinnertil lvle 109 E ........... 424kt.

Tilbehør
Stifthængsler, små, 1 5 slk. .......................,....... 33 kr.
Stifthængsler, mellemstore, 1 5 stk.................... 33 kr.
Stifthængsler, mellemstore med stålpind,
15stk.........,......... .,.......,..... 39kr.
Stiftheengsler, mellemstore med horn, 4 stk. ..... 33 kr.
Stifthængsler, store med stålpind, 1 5 stk. ......... 49 kr.
Cowlskruer med quicklås, 2 stk. ....................... 36 kr.
Brændstolpåfy1dningsventi1,............,........,.,.... 1 31 kr.
Hængselskæresæt .......................................... 28 kr.
T-nåle,100stk. ................... 22kt.
Se annoncen i nr.4/89 de mange spændende ting jeg
har.

V/ Henrik R. Sommer
Plejlen'17 - 8800 Viborg

Tlf.: Mandag-torsdag efter kl. 17.30
Fredag efter k1.17 og hele weekenden

31 20 09 38
86 67 4s 98

PITCH

VirringRMpad
coDE TTLBUD I .tutenrtÅNEDEN

MULTIPLEX

Radioanlæg og tilbehør

LION
FÆRDIGFLY, mange prislag og udgaver.

Ågtiltqcsroen:
Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag kl. 14-17 .30

Lørdag k|.8.30-12.00
Mandag lukket.

ÅeeNr MELLEM JUL oc ruwÅn.
cuEDEuc JUL sAMT ET GoDT ttw plweÅR.

VIRRING R/C MODELIMPORT
Skoletoften 18, Virring, 8660 Skanderborg, 111.869227 81

BALSA PLADER og.LISTER
til dit næste tly køber du selvfølgelig hos ... vw00D

- i alle de størrelser og hårdheder du Ønsker,
og i 1000 mm og 1500 mm's længde.
Skalategninger, cowl, spinner og canopy til
nærmere.

både i millimeter og eng. tommer

propel- og D.F. fly, ring og hør

Complete-A-Pac
P51 D Mustang............................ 11 9 cm
Tiger Moth .............145 cm
Bucker Jungmeister ..................147 cm
P47 Thunderb olt .. . . . ........ ,. . . ...... 155 cm
D H Mosquito .........159 cm
Douglas Dauntless 175 cm
Spitfire MK lX .......... ...................142 cm
Gloster Gladiator............. ...........1 42 cm
J 4Auster ...............182 cm
JU 87 B Stuka............................. 1 52 cm
Douglas Skyraider .158 cm
Fairey Swordfish ........................ 1 53 cm
Hawker Hurricane MK I ..............153 cm
D H Beaver.. ...........182 cm
Avro Vulcan 82........................... 152 cm
Mitsubishi Zero 46M5 ................159 cm
Fairey Firefly .......... 157 cm
Tiger Moth .............178 cm
Bell Airacobra ............................ 1 52 cm
S.E.5........... '119 cm
Bucker Jungman ....................... 1 82 cm

Spitfire i/'K22.......... 141cm
Cessna Skyhawk ....................... 1 83 cm

NÆSTVED [/ODEL HOBBY
v. Jørgen Andersen
Profilbuen 1, 4700 Næstved
Telefon 53 73 66 22

Telefonordre bedst mellem 16.00 og 18.00

Åben for afhentning hverdag 16.00 til 18.00 eller
efter aftale. Lørdag ira10.00 til 13.00

Brian Taylor
Spitfire MK lA ............................. 163 cm
FW 190 A4 .............152 cm
Hawker Tempest........................ 156 cm
P 40 Kittyhawk ........................... 165 cm
P 51 Mustang .........152 cm
Spitfire MK14 &19 ..175 cm
D H Mosquito .........180 cm
M E Bfi09 F .......,........................154 cm
F4UCorsair ..........156cm
F6FHellcat ...........163cm
A T 6 Harvard .........173 cm
M E Bfi09 E ................................154 cm
Hawker Hurricane MK L.............165 cm
Spitfire N K 1A........... ...................17 4 cm
Kawanishi N1K2-J 'George. ......163 cm
Vought OS2u Kingfisher ............ 150 cm
Hawker Hurricane MK1 ..............178 cm
P 51 Mustang .........176 cm



Vicomte1915 spændvidde 1600 mm
med pilot, tank, motorfundament
o.s.v., kun ....... 498,00 kr.

Starter svævefly med motorkonsol
spændvidde 1500 mm, kun ..... 238,50 kr.

TILBUD
10 stk. gløderør medium kun .,.... 150 kr.
God servo med graupner stik
trækkraft 3 kg 48 gram kun ........... 175 kr.
Ved køb af 4 stk. kun .................... 600 kr.
(Så længe lager haves)
CO2 motor 0,27 ccm med propel
ogadapterkun ..... 128kr.

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 86 61 08 32

Midtiysk

MEKANIK:
Graupner Proli Expert Mekanik (Heim) kr. 3595,-
Vario Mekanik .......... kr. 5091 ,-
Robbe Pro Mekanik (ny Heim) ............. kr. 3750,-

KROPS BYGGESÆT:
Star LighVStar Light Trainer, spantløs .. kr. 1 41 9,-
Jet Ranger, spantløs ............................ kr. 2091,-
Phønix, spantløs .......kr.1460,-
Graupner Star Ranger .......................... kr. 1 533,-
Graupner Lockheed ............................. kr. 1 848,-

ROTORBI-ADE:
Sitar S-Schlag glasliber ........................ kr. 925,-
Vario S-Schlag glasliber ....................... kr. 700,-
Wik S-Schlag træ tyngtepkt. korrigeret kr. 280,-
Sitarhalerorsblade glasfiber ................kr. 190,-
Sitar padler ..............kr. 190,-

Graupner Nej 1 001 .........................

En gelske og tyske helikoptertidsskrifter
på lager, prisertra ................................kr.

ORDISC'EN
Benthe og K. H. Nielsen

Amlundvej 4 - Lindeballe Skov
7321 Gadbjerg - Telefon 75 88 54 54

Elektronik
Hobby & Leg

Taxi ll + OS 25 FP ..,,..,......... kr. 895,00
Elektro-UHU.,......,......,......... kr. 735,00
ASW-22, spv.2,4 m ....,......... kr. 1.295,00
KVIK FLY E, spv. 1 ,5 m ........ kr. 1.295,00
OS-25 FP med dæmper ....... kr. 539,00
OS-35 FP med dæmper ....... kr. 575,00
OS-40 FP med dæmper ....... kr. 625,00
OS MAX 40 SFABC .,...,....... kr. 998,00
OS MAX46SFA8C.,.....,..... kr. 1.158,00
OS MAX48 SURPASS...,..... kr. 1.325,00
3148114K. R/C anlæg ........ kr. 1.298,00
Power panel ......................... kr. 229,00
DB35MHzRC-anlæ9........... kr. 985,00
41435MHzanlæg .....,... kr.'l.598,00
ACOMS 2 K med 2 servo ...., kr. 500,00
10stk. Penlightakku .....,..... kr. 137,00

Postordre:

Elektronik
Hobby & Leg

Prangervej 81, 7000 Fredericia
Telefon 75 93 41 09

]

/

En god hobby forhandler skal være
mode I bygg e re ns i ns pi rati o nski I d e,,.

Jimmy (skum vinge)................................. kr. 498,-
Bravo20 Ti1bud................................kr. 498,-
Taxill ............... ..............kr. 545,-
Charter m. færdig vin9e ........................... kr. 850,-
Capriole m. færdig vinge.......................... kr, 850,-
Gringo m. færdig vinge ............................ kr. 798,-
PiperCub.J.3 ...............kr.798,-
QB 20 L. ......................... kr. 498,-

Old timer
SesA 1 35 cm .................. kr. 785,-
Tiger Moth 40 145 cm
Ja endelig en Moth, der ertil at betale,
KUN................. ..............kr. 78s,-

Sopvith Pup 1 98 cm ................................. kr. 1 365,-
AusterJ1218cm ...........kr. 1085,-
ldeel til flyslæb.

BALSATRÆ:
Ved køb over 350 kr. -1Oo/"

Taxi ll og Bravo 20 som begyn-
dertilbud med 6,5 ccm, motor og
dæmper.... . kr.898,-

RC Anlæg
Simprop - Multiplex til samme
lave pris.

- se f.eks. her:

Svæver:

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen
Rådmandsvei 40
8500 Grenå

Tlf. g6 32 66 03

Telefontid: 14.00-17.30
Lørdag 10-12

større anlæ9.
Simprop StarS
EuropaSprint
Robbe Slarion

2stk.
1 slk.
2 stk.

KAVAN
tilbehørsprogram føres.

- men som nye, sælges kunlordi kunde ønskede



Mt o uorteneen nonngæ
30,00

Gaveideer

BONANZA, spændvidde 1.625 mm. For 10 cm3
motor ............... .....,....kr. 1.095,00

COYOTE OLIMPIC - spv. 1450 mm, motor på 3,5-
6 cm3 med tank, hjul, landingsstel og nødvendig
fittingssamtdansk byggevejledning ...... kr. 375,00

Dremel dekupørsav ..

,.

CITABRIA, spændvidde 1 752 mm. For motorer fra
6til '1Ocm3 .....................kr.995,00

Robbe lader

Titan lader ..

A'TNO-HOE
ASTRO-HVA - spv. til 1 0 cm3 motor ....... kr. 895,00

COWBOY - et begynderfly i ministønelse målrettet
mod dem, der enten har fløjet linestyrel med en
0,8-1 ccm motor eller besidder et 2-kanals radioan-
læg til biler og både. ....,..,....,................... kr. 325,00

,*&
f.\*

CLIPPED WINGS CUB - lq-skala, spændvidde
2185mm .....................kr. 1750,00

PONTON-for7q-skala model .... ... kr.490,00

SIG RYAN STAR spv. 1829 mm. Skalamodel til 1 0
cm3 .,..,...........,. ..........kr.1.250,00

SIG MORRISEY BRAVO, spv. 2.184 mm.rl22-44
cm3 motor .................. kr,2.600,00

SMITH MINIPLANE - spændvidde 1.'1 17 mm. for
motorfra 6 til 8,5 cms ................,.............. kr. 840.00

Leif O. Mortensen
Hobby
Nørremarksvej6l
DK-9270 Klarup

Telefon 98 3194 22
Telefax9S 31 79 80

Giro 9 00 00 62

Åbningtid: MandagJredag kl. 13.00-18.00

LøRDAG IFøLGE AFTALE!

125,00

330,00

5,00

235,00

368,00

49,00

10,00

50,00

28,00

38,00

15,00

68,00

89,00

98,00

1 15,00

39,00

13,50

13,50

88,00

45,00

45,00

135,00

225,OO

247,00
298,00
300,00
295,00
320,00
460,00

12,00

95,00

125,00

250,00

li

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

=stG7

;e'
.tr.a".;rt"

'\

ZLIN AKROBAT, spændvidde 1.780 mm. For 10
cm3 motor ..................... kr.98O,OO

Vi kan ikke her i annoncen vise alt, hvad vi fører til
undervisningsbrug, men kun tage et lille udpluk af
vores store lager. Er du interesseret, så ring eller
skriv efter vores prisliste.



Alt i modeltilbehør, byggesæt, RC
anlæ9, fly-, bil-, skibsmodeller.
Forhandling af alle kendte mærker.
Modelbygning, reparation, reservedele.

HADERSLEV HOBBY
Dannagaard Hobbycenter
Brunbjergvej 2, Skovby
6500 Voiens
Telefon 74545435

FLY_BIL_BÅD

Holte Modelhobby
Øverødvej 11, 2840 Holte

Erik Skou

Telefon: Privat:
02 42 01 13 02 80 69 03

RANDERS
Vi kan levere et bredt udvalg af
kvalitetsprodukter f ra f .eks.
Multiplex, Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og
elektronik.

Randers Elektronik & Ho[by
Klostergade 5, 8900 Randers
Telelon 06 42 58 15

KSS HOBBY
RC
Mandag kl. 14-19

Futaba,
brændstof
mm.
Ring til
KSS!

KSS, Rødovrevej 47,2610 Rødovre
01-41 29 98

KØBENHAVN
T.L. SKALATEGNINGER

Udover de sædvanlige mangfoldigheder af
trælister - balsa -tin6r - rør -lråd - silicone
- lim - værktøj - bygge- og skalategninger
tilfly og skibe m.m. - har vi detfornøjeligt i

ilOrilil & HOBlrY
Frederiksborggade 23,1360 Kbh. K.
Tll.01-14 30 10
Ma., ti., to., fr.13-17, lø. 10-12, onsdag lukket!

ff
X-Cell, Schltiter &
Heim helikoptere
Reservedele til X-Cell, Schluter
og Heim. Råd og vejledning
med bygning og flyvning.

BATRONIC
Kløvervænget 26
5935 Bagenkop

Telefon 09 56 14 67
efter 18.30: 09 56 19 24

\oBrr@
M 1,0 M 1,2 M 1,4 M 1,6 M 1,7

M 2,0 M 2,5 M 3,0 osv. ......

Alt i boltevarer, skruer, skiver & mø-
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
fonetningen i åbningstiden, som er:

Onsdag kl. 19.00 - 21.00

SARSCO
HANDEL

Richard Storgaard
Maj A116 138, 2730 Herlev

02 91 90 91 - Giro 1 74 SG 17

^k,

RØDOVRE HOBBYAPS
Roskildevej284,2610 Rødovre, tlf. 317019 04

Vi sender overalt!

P.E 25 Seagull 10 ccm, copi af en
flodprammotor pris 895,- tilbehør-
sæt 915,-

P.E 20 Seal 4 cylindret bilmotor 15
ccm pris 1059,- tilbehør 1618,-

Til hver motor skal man købe et
specialt tegningssæt med bygge
instruktion prisen er på nuværen-
de tidspunkt ukendt desuden
kan der skaffes byggesæt til en-
kelte flymotorer, ring herom.

M 25 cygnet 3 cyl. dampmaskine
nem og billig pris 358,-

Foruden disse spændende bygge-
sæt finder du som sædvanlig et rigt
udvalg af fly, motorer, RC-anlæg og
fittings i vores altid spændende for-
retning.

Wippet 10 ccm en cylindret m/side-
ventiler pris 705,- tilbehør 633,-

I

:

L

I



-+Pobbe

FERRARI
Elektrobil i skala 1:10.

Kan monteres med lyssaet.

Længde: 315 mm.

BURAGO MERCEDES
Komplet monteret.
Oldtimer i skala 1:18.

Længde:240 mm.

SAN REMO
Hurtiggående motoryacht.
Længde: 700 mm.

titii.r.'r, .... "r'
N:i...t :

SCARAB 38

*",'# *

Den velkendte speedbåd til el-motor.
Længde: 710 mm.

56 det store robbe-program i robbes
hovedkatalog, der kan købes hos den
velassorterede hobbyforhandler - og
kun d6r!

JULEGAYEIDEER TIL JUNIOR ELLER SENIOR...

ECO STAR
Stjernen blandt økoklassens
konkurrencebåde.
Længde: 460 mm.

$
SUPERMAX
Kunstflyvnings trænermodel.
Spændvidde: 1370 mm.

WET BIKE
Radiostyret vandscooter.
En absolut joke!
Længde: 600 mm.

PANTERA
2 eller 4-hjulstrukket, formonteret
off-road car til forbrændingsmotor.
Længde: 490 mm.

Generalagentur, import & engros (intet salg til pfivate):

Maaetoft, Postboks 3008, 8900 P rders, tlf. 86 4475 44

COMTESSE
Sejlbåd med meget fine
sejleegenskaber.
Længde: 950 mm.

*æ I
@"

2 -ryb'

Æ&s .w*;-

ROFLY
Letbyggelig svævemodel
Spændvidde:1625 mm.

SPEEDERE
Elmotorfly.
Spændvidde: 1100 mm.

ACROBAT
Kunstflyvnings trænermodel.
Spændvidde: 1000 mm.


