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Ekspedition og annoncer:

Modelf lywenyt udgives af
Modelflyvning Danmark

Strandhuse 4, 57o2 Vester Skerninge

Postgio N.7 76 70 77

mfn@plakatf orlaget.dk

Tlf: 62 24 12 55 (i alm. kontodid)
Annoncemateriale skal være os i hænde 6 uger tør tdgi-
velsesdato.

Modelf llvenyt udkommer

den 15. i månederne februar, april, juni. august oktober og

5. december.

Oplag 4.200

Tryk: SvendborgTryk

ISSN:0105-6441

Abonnement

Abomement for 2013 koster i Danmark 390,- kr. for alle 6

numre.

Europa, Færøerne og Grønland: 460- kr. Øvrige udland

575,- kt.

Hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller skifter du adresse

så skal du henvende dig til sekretariatet.Tll. S622 63 -19

mandag eller onsdag kl. 16.30-18.30,

info@rnodelflyming.dk

Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at du giver besked

til sekretadatet - og ikke bare undlader at betale det næste

kontingent.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Marianne Pedersen

Assendløsevejen 30, 4130 Viby Sjælland,

TII: 2087 0747 pe@pe-design.dk www.pe-design.dk

Forsidens billede er Andreas Larsens; af ham selv og modellen Fugl Fønix som du kan læ-

se mere om på side 30.
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MODELFLYVENYT er dit blad. Brug det - og skriv
til det! Send din artikel til en af grenredaktørerne. Brug også ger-

ne grenredaktørerne som sparring, hvis du har en id6 til en arti-
kel, men ikke helt ved hvordan du skal gribe det ary for at få en

god og læseværdig historie ud af det.

Organisationsstof, referater, indbydelser og lign. sendes direkte
til redaktøren. Vær opmærksom på at referater der modtages

mere end tre måneder efter et arrangement, ikke nødvendigvis
får plads i bladet. Hvis du ikke selv kan eller vil skrive, men har
en id6 til bladet, så send en mail til redaktøren.

Tekster afleveres i elektronisk form. Lav tekstens opsætning så

enkel som muligt - gerne i et rent tekstformat fx word og uden
specielle formateringer med spalter, bokse eller lign. Sæt aldrig
billeder ind i din tekstfil.
Send derimod billeder i bedst mulige kvalitet (mindst 300 dpi)
som egentlige billedfiler. Har du mange, så kontakt grenredaktør
Steen Larsen og få adgang til vores ftp-server

Oplysninger og

meninger

fremsat i Modelflyvenyt
står for forfatterens egen

regning og dækker ikke
nødvendigvis redaktio-
nens opfattelse.

DEADLINE PA
MODELFLYVENYT

2013
Nr. Udkommer Deadline
Nr 3 juni 2013 261041201,3

Nr4 august2013 05107 1201,3

Nr5 oktober2013 301081201,3

Nr 6 december 2013 25 I 1,0 12013

Mceiclilvv*nvt 2I2813
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PåMSDHLFLYfHNYT
og få bladet i resten af 2Ol3

snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modetflyvenyt med posten hver anden

måned fra nu af - Tegn et abonnement! Abonnementsprisen for hele 2013 (ialt

4 blade) er 260,00 kr. Er du ikke abonnent i forvejen så send en mail eller et

postkort.

Pas på dine blade
vi har solide samlebind, der hver kan rumme op til 12 numre af Modelfly-

venyt. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke

limes, ,hulles« eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages

ud igery hvis man skulle få lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.

På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt«. 
De leveres i fem flotte

farver (Blå gul, grøn, rød og sølv) Husk at skrive i din bestilling, hvilke(n)

farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 85,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,- på 30,- kr',

der går til dækning af portoudgifterne ved udsendelse af bestilte blade og

mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

vi kan levere enkeltnumre tilbage i årgangene 1.986-2009. De seneste årgange

har vi næsten allesammen. Og vi gir gerne et tilbud på bestilling af flere gamle

numre! Ring 62241255 (ml. 10-14) eller mail: mfn@plakatforlaget.dk

Prisen på de seneste hele årgange er: Nr' 1 Nr' 2 Nr' 3 Nr' 4 Nr' 5 Nn 6

Argungiotzur.zoo,- 1998:i a a a a n

Ariunlzonur.zrs,- 7999:a tr D J d n

Å.!u.g zoro, k.. zso,- 2ooo: o 'f J a i D

Å.!rrlzool,t..zoo,- 2oo1:D r o o o n

Å.!u.!zoos,t..iso,- 2002: 3 a i o o n

irrlunf,zoor,u".tso,- 2oo3:'1 n a i I n

År!u.! zooo, t.. tso,- 2oo4: t1 n D J a n

Å.[u,.,[zoos,t..tzo,- 2oo5: o n D o D n

Arlunlzoo+,ur.tzo,- 2oo6:a a a a J n

Å.!u.lzooa,u.rzo,- 2oo7: a a i i ;1 n

Arlunf,zooz,u".tzo,- 2oo8: il D D a a n

Å.!u.!200t,t..100,-(5blade) 2oo9:rt n a 3 D n

Å.[un!zooo,t.. tzo,- 201'0: it il 3 a a n

Lrlgungtooo,kr.tzo,- 2011':i a a o il D

Følgende enkeltnumre koster 60,- kr stk' 2012: 11 D O O D n
2A73: 3 J

Ved bestilling:
send din bestilling pr. mail til mfn@plakatforlaget.dk eller pr. postkort til: Mo-

delflyvenyt, Strandhuse 4,5762 Vester Skerninge og skriv tydelig afsender

(navn, postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker at be-

stille.
Indbetal beløbet for din bestilling på reg. nr. 5702 konto 6990064448

og skriv i kommentarfeltet dit postnummer og dit husnummer.

Din bestilling er på vej så snart vi har registreret din indbetaling.

Mo<.lr li'lvvcri y I 2 I )t) 13
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Se vores mange nyheder for hver måned i webshoppen
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Piper PA-18 Super Cub. PNP. EPO. 121cm
. KUN 625,-

lnterceptor ll med A$X type
stabiliseringssystem ........ ,,,....1100,-

:';i"t l ,,, I :

@

P-40 Warhawk ARF
Hangar9. ...SUPERPR|S850,-

a*"_ -
,r*-_

EleKro Junior Plus

Inkl motor, ESC og propel,.....KUN 1250,"

lnkl Propel . . KUN 695,-

Elektro Junior S lnkl motor, ESC,

servoer og prope|,.............KUN 1295,-

,'4

X-4 mikrc Quad. RTF. Vægt 389r, , . ,KUN 375,-

ft
.iå*
b=*

8å'|iffl's,.fi ffi
. KUN 1195,-

. . KUN 895,-

\* 
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Seawind 300C PNP ......SUPERPR|S 1495,-

r/§/roNrcI
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U-CAN.FLY / DISCOVERY

Komplet. RTE,....,
ARF, Uden TX/RX akku og lader.

Meridian ARF. Hangarg,,.

Evolution 10GX benzin .

Perfeki match til lVeridian

, .1495,-

Twister. Hvid. Inki fan og motor

Betalt for meget??. . , . . , SUPERPRIS KUN 499,-

Freemann 1600 EPO. 158cm, RTE

Super begynder model.. . . . . ., . . ., . . KUN 1100,-

Jodel Robin. PNP

Super Dimona. 220cm. PNP..,....... 1595,-

Åbningstider,telefonogbutik Mandag-Torsdagl2-17. Fredagl2-16. (Lørdagsåbent10-l3iligeuger) . Ttderneervejlende.Eventuelteændringerkanseslvoreswebshop,

1595,-

1195,-

,Å
_Lt#

Critical Mass PNP ....KUN1195,-

Spektrum DSM2/DSMX

kompatibel parUindoor

modtagere:
6 kanals park/indoor .,, ,..
4 kanals UNI parldindoor,..

Å,,,,.
,.......kun99,-
...,...,kun99,-

inkl. AR8000............,..,,..,KUN 2799,-

Spektrum DX8 uden modtager . . . . KUN 1995,-

Spektrum DXTs inkl. AR8000 . . . . . KUN 1915,-

Spekrum DXTs uden modtager . . . KUN 1595,-

Piper J-3. 102cm. PNP

Midget Mustang Mlni EP

Inkl børsteløs motor. . . ., . .,, . ., . . . KUN 595,-

STORSÆLLERT

/
Excell 200. RTF.

Mikro heiikopter. Også til udendørs . KUN 595,-

\.- t^_\
. !*-"--'"'
ø

Mini Mag PNP, BøEteløs moroE

ESC, 4 servoer, LiPo 1150,-

Nørreled 14 , 4440Mørkøu . Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 60 98

www.avionic.dk . avionic@avionic.dk @ær 3§ års ørfar@ med mpdelfllt og helikwlør,@.

- I d,irriæP
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Freedom/AX1 1500. 151cm. PNP...... 795,-

Freedom/AX1 1500. 151cm. HTF..... 1100,-

Sigma EQ Hyper. 240/'12V 200W10A KUN 999,-

IMAX B8

1-8LiPo. ........,..,KUN495,-

#e
Graupner Ultramat 18. 12l240V 300/90W
Kraftigste lader i klassen...... KUN 1295,-

Pro-Peak Warrior. 1-6A LiXX. NiMh. Pb.
12V. 10A/200W ....,..,,.....KUN550,"

Futaba FASST kompatibel 2,4Ghz modtager
FrSky 8 kanals m. BSSI og S-BUS . KUN 495,-

FrSkyS/14 kana|s. ............., KUN 350,-

FrSkyTkanals.. KUN 250,-

Alpha Jet EPo. 72cnr. RTF.,....,,KUN 1100,-
pNP............,..,,..........KUN800,-

F4U Corsair. EPo. PNP 143cm . . . . KUN 1595,-

Strømforsyning 2rOV -
15V / 300W. 27,5V/550W 1100,- plus 2 x 5V 1A

Real Flight Rc simutator

Den absolut bedste simulalor på

markedet. .PRIS kr. 1495,-

Med USB Interlink Controller - vælg selv om

du vil benytte den medlølgende con'trollel

eller din egen sender.

Grundprogrammet indeholder over 60 foF

skellige fly, over 25 forskellige {lyvepladser,

utallige just6rbare parametre. Mulighed for

at flyve mod andre via internettet.



Før: 1.895,-

Før:1.695,-
Tilhud: 1.395,-

H r::,lE3§rYFr*y

§Æil'{mmr Tniln I

ffiWM
Phaenix v4 simulator JBA 56 DX6i + AR6210 Q
Før:899,- Før:620,' Før: 1.395,- try
Tilbud:740,- Tilbud: 395,' Tilbud: 1.A44,- -
\r-
1:- !

f

FMS P-40 (140Amm)
Før: 1.895,-

BH Harmon Rocket 2Acc
Før: 2.795,-

Tilbud:2.395,-

o
BH pifer Cub 1/4 skata *VII Westland Wyvern 20cc
Før: 2.300,- Før:2.995'-

Tilbud: 1.995,- Tilbud:2.495,-

FMS §tuka (1400mm)
Før:1.896,-

BH Etuka (1920mm)
Før:1.950,-
Tilbud: 1.695,-

EftJslrjess Motorer
Modet
EMP M2230/1LKV225A
EMP C3536/05-KW5A0
EMP C3542/04-KV|45A
EMP C3548/A6-KW90
EMP C426A/05-KV600
EMP C5065/09-KV270
EMP C636/'/08-KV27A

Benzin Motorer
Model
Vetran 20cc
Vetron 26cc
Vetron 32cc
Vetron 55cc
vetron 4Acc Boxer
Vetron 50cc Boxer
Vetran 6Acc Boxer
Vetlon lAøcc Boxer
Vetron lllcc Boxer

(Pe rm a n e n t p ri s- n ed sætte ls e)

&flT§ffiId
farhandler
for nærmere info

ffi
HF EDF lyskit

m. efterbrænder effekt
Pris: 199,-

Paragliding Kurser
Multicopter motorer: Løftekraft stk, pris
4 s*. EMP 2830-kv850 5 ks. 84,- se nærmere på hiemmesiden

4stk. EMP2836-kv880 5,6k9. 90r
4 stk. EMP 2836-kv750 6 kg' 90,-
For større multikopter matorer samt"':ffi'*-"'''æ

( P erm an efi p rt s - n ed s ætte I se)

Effekt Træk
sOw 0,3 kg
5A0W 1,6 kg
55AW 1,8 kg
800W 2,6k9
1300W 4,2k9
182AW 6,1 kg
2550W >10 kg

Før Pris
356,-
374,-
413,-
485,-
776,-
I .112,-
1.431,-

Pris
56,-
96,-
106,-
135,-
255,-
295,-
445,-

Brusiless ESC

Model
Pentium 25A m. BEC
Pentium 30A m. BEC
Pentium 4AA m. BEC
Pentium 50A m. BEC
Pentium 60A m. BEC
Pentium 70A m. BEC
Pentium 80A m. BEC

Før Pris Pris nu
220,- 115,-
249,- 129,-
290,- 169,-

310,- 199,-
425,- 225,-
470,- 245,-
495,- 265,-

(P erm an ent p ri s- n ed s ættel se) (P e rm a n e nt p ri s - n edsælte Is e)

Nu kan du få Kna-priser hos Hobbyfly.
Se på vores hjemmeside, hvad vi ellers
fører priskrig på i løbet af flyvesæsoner.
Efter kænpe opbakning fra vores kunder,
beholder vi nu de lave priser på benzin motorer ' . .
børstetøse motorer og ESC, samt udvider softementetet! \)

Effekt
2,6HP
2,6HP
3,9HP
5,2HP
4,6HP
4,8HP
6,AHP
9,8HP
11,zHP

Før Pris Pris nu
1.8A0,- 1 .495,-
1.650,- 1 .399,-
2.100,- 1.650,-
2.85A,- 2.345,-
3./n0,- 2.599,-
3.9A0,- 2.999,-
4.200,- 3.599,-
§.000,- 4.095,-
5.500,- 4"695,-

Gryphon blades
ArSmm:599,-
TAAmm:800,-

HOBBYFLY
lslevdalvej 53 st. th.
2610 Rødovre
Man-Fre: 14-18 Lørt 10-14
E-Mail: info@hobbyfly.com
Tel.321 37 000 lkt.12-14,

-eLyd modul {simulerer
WWt stierne motor)

Pris:399,-

,-

r.-* t
$HW- -'#H*r @|

Fly Eagle Jet
Scandinavisk

Se vores hjemmeside

HF metal
understel (6 og 15 kg.)

Pris: fra 475,-

optrækkeligt

rirqrcflarrxnsEæfl



NU GÅR HOLTEHOBtsY A.MOK PÅ PR!§ OG SERVICE!
l-agerstatustelefon 31678020 alle 7 dage om ugen fra 10 -21

Det du ikke finder ivones Webshop har vi I butikken!!

fittings, byggernaterialen, sender, senroer.

§pektrurn 6115e
modtager

tsesøg os i vCIres 300 m2 stone butlk nned kaernpe fly og tilbehørsafdeling, tool§,

Nyhed i
ttF

-+ad t\ I

§pektrum 621t)
modtager

_.* 10 cc Benzinmotor 4>

-- r- r=Få
Meridian 10 cc fly fra Hangar9 kun kn. 1595,-
Vingefang: 175cm, Længde: 140cm
Fiyvevægt: 3,2 - 3,7 kg. Til Nitro, Benzin og El

Passer til Meridian 10 cc fly:

Evolutlon 1S cc Benzin motor med tænding
og potte kr. 1495,- tit pr"opeller str. '10*6 - 13"5

FUTAEA'!4 §G med R700S§B
modtager kr.4225,-

d%#"'
Hillige tuldt Futaba kompatible rnodtager
til 2,4.ghz FAA§T. Til Futaba Fly sender.
6 kanal TFR6 kr. 250,- B kanal TFRS kr. 350,- Nye §UPER. LIPO§ i l'lolte

BLABE MCP-X Brushless BLADE 130 X Bl'{F kr. 1595,-
BI-ADE NANO CP X BNF kr. 1040,-
Super lille 3D flybarless Helikopter
som er meget stabil og holdbartsNF kr. 1385,- Vi sælger også til 130 X

Lipo 450 mAh 50C 7,4far kr.70,-

holte hot>k)

,
Nyhed ;*

Øverødvej 5,2840 Holte www.holtehobby.dk tlf.: 45420113 lagerstatus: 31678020
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er den danske Iandsorgarisation for modelt'lyvning i Danmark. Modeltlyvning Danmark er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub

og F6diration Aeronautiq Internationa). www.modelflyvning.dk i;rdeholder oplvs:tirger om foreningen, medlemsskab, stævne-

kalender mm. Desuden firder du her vores fælles online {orum, hr«rr op mod tusinde medlemmer udveksler erfaringcr Model-

flyvning Danmark tilbyder herudover sine medlemmer..n ansvarsforsikring og bladet Modclflyvenyt.
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regnarbrande@gmail.com

elvis(!rasmussen.mail.dk
dscveil(«\retscape.net

allan.feld(thail.tele.dk
hcn rik(r,kildegaards.com

sorenvestermarken@gmil.com

steen.hojGt)mail.dk

bankeost@)hotmai l.com

{1t,i}".{11.t-:,--"u*.:"la lt:.}t:t ?.1,i)!.-}t::1..1::i.-.\"'l7ili:i{i t.}hi\i?.it
1 Regnar Petersen, Brande M{k. Tll:40522328

2 Peter Rasmussen, Østfyn Mfk. Tlf 6262 5353

3 Søren Vedstesen, Siikeborg El-og sv.tv Ttf: 2089 9830

4 Formancl Allan Feld, AMC Tlf 8613 4140

5 Henrik Kildegaarcl T1I.4052 9901

6 Søren Vestermarken. Mik. Falken ]'lf 5760 0433

7 SteenHølRasmussen,NFK Tlt:43457744

8 Anclers l{ansen, Mtk. Falken Tlf . 2028 5619

,i

Hobbyudvalget

Anders Hansen, Tjørnevej 2, 4100 Ringsted, 2028 5619, bankeost(trhotmail.com

Flyvepladsudvalget

Henrik Kildegaard Markussery Vesterbygade 19, 9520 Skørping, 4052 9901, henrik(«-'kiltlegaards.com

Eliteudvalget

Regnat Petersen, Vænget 20, 7330 Brande,4052 2328, regnarbrani6(agmail.com

Kunstflyvning

Hans .Jørgen Kristensen, Bramdrup Bygade 21, 6'[00 Haderslev,23477980, hans.j@kristensen.mail-dk

Svævefl yvning (F3B+F3i+F3F+F3K+2M)

Erik Dahl Christorsen, Damhusvej 50, Møborg, 7570 Vemb, 9788 1332, moose@c.dk

E1-svævellyvning (F58+F5F+Hotliner+F5l)

Tommy Persson, TlI.: 3051 5141, t.persson(ngerresheimer.com

Helikopterflyvning

Lene Grirrm Hanser; Tåstumvænget 26,8381 Tllst,6767 6960,lenegrinrmhansen@)gmail.com

Skalaflyvning

Ulrik Ltltzen, Kærbygade Z 5320 Agedrup, 52 780 280 ul@rpc.dk

Fritflyvning

Karsten Kongstad, Degnebakken 22, Vigersted,4100 Ringsted, 57525703, karstenkongstad@)gmail.conr

Linestyring

Ole Bjerager, Ryumgårdvej 58, 2770 Kastrup, 3257 4001 2182 7 566, bjerager@get2net.dk

##,
i

i
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ffii
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ffi
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Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen

Postadresse: Kirkeskowej 1, 4660 Store Heddinge

Tlf.86 22 63 19 TlL tid: mandag og onsdag kl. 16.30-18.30

Sekretariatet ringer dig gerne op. Du er meget velkommen til
at kontakte os via e-mail på: info@modelflyvning.dk.

www.modelflyvning.dk

8
'1q*

Chris
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Nye kontaktadresser
ÆrøModelflyveklub
v/formand Søren Busch

Tværby 1,5, 597 0 Ær øskøbing
Telefon 32527215
E-mail soekir@gmail.com

Holstebro Flyvecenter RC afdelingen
v/Lennart Frederiksen

Harald Damtofts Vej 39, 7500 Holstebro.

Telefon: 23 93 30 88

E-mail: lennartfly@gmail.com

Albatros
v/ Arvid Jensen
Sdr. Vedbyskovv ej 29, 4800 Nykøbing E,

Telefon 54 85 96 95

E-mail arvidbente@turbopost.dk

Grenaa Modelflyveklub
v/Poul Nybro Jensen
Elmevænget 11, 8444 B alle
Telefon 86 33 73 06

E-mail: penybro@dlgmail.dk

Modelflyveklubben Pegasus

v/ Thomas Sommerlund
Thorsvænge 229 A,4673 Rødvig Stevns

Telefon 50 8478 21

E-mail: thomas.sommerlund@gmail.com

A-certifikater
Bo Hansery f{jørring Modelflyveklub
Allan Hellum, Brønderslev Mfk.
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Foråret er på vej og sekretariatet er

ved at gøre klar til en ny og spænden-

de sæson.

Har du skiftet klub?
Har du skiftet klub i løbet af vinteren
eller gør du det rløbet af sæsonen, kan
du meddele det til sekretariatet.

Så sørger vi for at det bliver ændret i
medlemsdatabasen og du får tilsendt et

nyt medlemskort med det nye klubnavn
på.

Du kan indberette klubændringer via e-

mail til info@modelflyvning.dk.

Sportslicens 2013 - nok engang

I sidste nummer af Modelflyvenyt op-
fordrede vi alle piloter til at kontakte
KDA i god tid for at fornyet sportslicen-
ser på grund en gennemført personale-

reduktion.
Den opfordring skal hermed gentages

og understreses. idet KDA siden nytår
har været ramt af sygdom, og det kan

derfor medføre endnu længere ekspedi-

tionstid end tidligere.
Derfor: Forny din sportslicens i god tid
og det skal gøres direkte via KDAs
hjemmeside.

,lEndringer i din stormodelportefølie?
Sekretariatet vil meget gerne modtage
løbende afmeldinger af dine udgående

stormodeller uanset om det skyldes
salg, uheld på flyvepladsen eller blot ge-

nerel demontering.
Du kary ved at logge på medlemsdata-

basen se, hvilke oplysninger om model-
ler vi har registreret på dig.

Stormodeller - hvornår må jeg flyve
med en godkendt stormodel?
Der er ikke lang tid til at modelflyvesæ-
sonen starter for alvor.

Traditionen tro vil der blive godkendt
en lang række nye stormodeller og ikke
mindst en række nye stormodelpiloter.
Derfor er det på sin plads at præcisere

de nuværende regler for godkendelse af

stormodeller.
Det betyder også, at andre piloter, der er

godkendt til at flyve med stormodeller i
samme kategori som din nye model

gerne må flyve med modellen - hvis du
som ejer af modellen giver dem lov til
det.
Håber dette kan bringe lidt klarhed over
godkendelsesproceduren.

I sekretariatet er vi meget opmærk-
somme på at behandle de indsendt stor-

modelgodkendelser hurtigt, så I kan få

både stormodelkortet og eventuelt nyt
medlemskort iløbet af få dage.

For at lette sagsbehandlingen og ned-

sætte ekspeditionstiden modtager vi
meget gerne stormodelgodkendelserne
via e-mail på info@modelflyvning.dk

Skal du have godkendt en stormodel?
Det årlige stormodelkontrollantseminar
er afholdt, og på næste side kan du se en

komplet oversigt over alle de godkendte

stormodelkontrollanter.

Du kan finde kontaktoplysninger på
hjemmesiden - Vælg: sekretariatet -
Vælg herefter: stormodeller. Husk du
skal være logget ind for at kunne se op-
lysningerne.

Er det din
første stormodel i

denne kategori (mo-

tor/ helikopter/ svæ-

ver eller jet)?
Du må IKKE flyve

med din stormodel før du
har modtagei nyt medlems-

kort og stormodelkort fra

MDKs sekretariat.

Så længe du har en kopi af

kontrollantens godkendelse af din stor-

model, må du flyve med din model -

også selvom du ikke har modtaget stor-

modelkortet fra sekretariatet.

Når du har

modtaget dit stor-

modelkort, skal det

placeres synligt i
modellen.
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Kontrollantnavn Klub

Arvid ]ensen

]ørgen Dunch

Kim Mouridtsen

Claus Petersen

Bjame Christophersen

KermethVestrup Mørup

Niels Chr. Nielsen

Peer Mikkelsen

]ens DamhøjAndersen

Tommy Olsen

Kjeld Larsen

Kaj Henning Nielsen

HenrikHammer

Rene Sabro

Leif L. Vestergaard

KimBroholm

Valter Hansen

Per Hassing Christensen

Thomas Behrendt

Michael Dines Christensen

Hans ]ørgen Kristensen

OIe Kristensen

Niels Ole Nielsen

Martin Rosbjøm Jensen

Jes Bering

MichaelLund

StigAndersen

Michael Nøddebo Nielsen

Ron Tan

Allan Mortensen

Henrich Etrlers

Poul Munch Andersen

Benny Plambeck

FlemmingMadsen

Tioels Mikael Lund

Bent Hjuler-Sørensen

FlemmingVestrup

Morten Hauge Rauff

Kontrollanttype

Albatros Motor

Albatros Motor

Aviators Modelflyvere Moto1, Jet

Borup Modelflywere Motor

Brande Modelflyveklub Motot Svæver

Brande Modelflyveklub Motor

Brønderslev Modelflyweklub Motor, Jet

Brønderslev Modelflyweklub Motor

Etektroflweklubben (EFK87) MotoL Svæver

Ellehammer RC Klub Motor

Esbjerg Modelfly'veklub Motoq Svæver

Filskov Modelflyweklub Heli

Filskov Modelflyveklub Motor

Fredericia Modelflyweklub Motor

Frederiksham RC-Center Motol, Svæver

Fyns Skala Modelllyveklub Motor

Grenaa Modelflyweklub Motor

Greve RC Center Motor

Greve RC Center Moto4 ]et

Greve RC Center Iet

Haderslev Modelflyweklub Motor

Haderslev Modelflywek1ub Motor

Hangar 4800 Motor

Haslev Modelflyveklub Motor

Hjørring modelflyveklub Motor

Hjørring modelflyweklub Motor

|etDanmark Moto1, jet

JetDanmark Motol, ]et

Kalundborg Modelflyweklub Moto1, |et

Kolding Modelflyveklub Motor

Kolding Modelflyweklub Motor

Københavns Fjemstyrings Klub (KFK) Moto1, Svæver

Københavns Fjems§nings Klub (KFK) Motor

KøbenharT'rs Fjemstyrings Klub (KFK) Motor

Københar,rrs Fjernstyrings Klub (IGK) Motol, Heli

Lindtorp Modelflyweklub Motor, Jet

MidtjydskModelflyweklub Motor

MidtjydskModelflyweklub Motor
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Kontrollantnavn Klub

Jan Rundstrøm

Leif Poulsen

Søren Vestermarken

Keld Hansen

Lars Therkelsen

ErikJeppesen

Sven Erik Justesen

trlrik Møl1er

Preben Juel Andersen

Claus Tønnesen

jørgen Tjellesen

Andreas Larsen

Kaj Aage Sørensen

Jørgen H. Nielsen

]oen Pedersen

Leif Kurt Hevang

Henrik Larsen

Carsten Ottsen

Poul Miinsberg

Flemming Winther-jørgensen

Anders Aagaard

Dino Santi

Leif Øster

Torben S. Mikkelsen

Robert Danielsen

Henrik Dall Juhl

Erik Falkensten Andersen

|ohn Mosbjerg Madsen

Svend Erik Carlsen

Lars Thomsen

Pal1e Sørensen

Torben Parsberg Iørgensen

Palle Iversen

Allan Vølpert Bindeballe

Ole Thoft ]ensen

Peter Bejerholm

Torben Lund

Kontrollanttype

Modelflyveklubben Area 15

Modelflyveklubben Area 15

Modelflyveklubben Falken

Modelfl yweklubben Falken

Modelflyveklubben Woodstock

Modelfl yveklubben Woodstock

Modelflywerne Århus

Modelflyverne Århus

Nordsjællands Fjemstyrings Klub (NFK)

Nordsjællands Fjemstyrings Klub Motol Svæver

NordsjællandsFjernstyringsKlub Motol,Svæver

Nordsjællands Fjernstyrings KIub (NFK) Motor

Nuseme

Odense Modelflyveklub

Odense Modelflyweklub

Pandrup Modelflyveldub

Pandrup Modelflyveklub

Pandrup Modelflyveklub

Radioflyveklubben

Radiofly,veldubben

Randers Modelflyveklub

Randers Modelflyveklub

Samsø Modelfly'veklub

Samsø Modelflyveklub

Skanderborg Modelflyveklub

Skibelund RC Modelflyveklub

ThyRC Klub

Vestfyns Modelfl yveklub

Vest$zns Modelfl yveklub

Viborg Radiostyringsklub

Østfrrrrs Modelfl y'veklub

Østjydsk Modelfl yweklub

Østjydsk Modelflyveklub

Østjydsk Modelflywekiub

Aarhus Modelflyve Club

Aarhus Modelflywe Club

Motog, Jet

Motol, |et

Motor

Motor, Jet

Moto1, jet

Motor

Motor

Motor

Motor

Motol, Svæve! Jet

Motor

Motor

Moto1, Jet

Motor

Motor; ]et

Motor

Motor

Moto1, jet

Motor

Motor

Motor

Moto4 Svævet,Iet

Motor

Motor

Motor; jet

Motor

Moto1, Jet

Motor

Motor

Heli

Motor

Motor

Motor

Motor

Tilknyttet Society of Antique Modellers

som SAM-35 Denmark

www. dmvk.dk

Hans Fr Nielsen

Klemivej 4, 8344 Solbjerg, 86927876

hfn@sport.dk

Kasserer Frede Juhl

Gl. Færgevej 22, Alnor, 6300 Gråsten,

7 465'1 457, sylesen@gmail.com

Sekretær PoulChristensen,Mallinggårdsvej65,

8340 Mallin& 86933101

hennyogpoul(@mallinghuse.dk

Kontingent for 2013: 200,- kr.
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wv\ M.modelflfrning.dk
Har du problemer med at logge ind? Sekretariatet modta-

ger en del henvendelser omkring login i medlemsdataba-

,@
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sen og på forum.

Læs nedenstående og forstå sammenhængen eller mangel

på samme.

www.modelflyvning.dk
Her finder du medlemsdatabasery udlånsliste, interne infor-
mationer som kun vedrører vores medlemmer. I højre hjørne
på forsiden trykker du på fanen "fOC pÅ". Herefter bliver
du guidet igennem. Du skal bruge dit medlemsnummer.
HUSK at du ved første login skal aktivere din konto - det sker
i højre side, når du har trykket på fanen "LOGPA". Mangler
du din aktiveringskode, så send en mail til sekretariatet.
Bemærk at du kan ændre dit password, når du kommer ind i
medlemsdatabasen - se til højre, hvor der er et link.

www.modelf lyvning. dkff orum
Her finder du vores forum medkøb, salg, erfaringsudveksling
osv. Dette forum er offentligt tilgængeligt. Du skal selv oprette
en brugeradgang. Siden administreres af vores webmaster,
men du er velkommen til at skrive en mail til sekretariatet, så

formidler vi kontakten.

Gode råd...
. Du kan selv ændre dine adgangskoder til de 2 systemel,

lav dem ens - så sparer du på datakapaciteten mellem
øreme

. ' I medlemsdatabasen har du mulighed for at ændre visse
data fx adresseskift. Det er lettere end at sende en mail
til Sekretariatet

rdd !d*' &ø4n q

s s!;F*'rffi,4

:5r:a"kl*"
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Du kan uploade billede af dig selv i medlemsdatabasen.
Ønsker du herefter nyt medlemskort, så send en mail til
Sekretariatet
Forum har sine styrker og svagheder. Tænk oveq, at alt
hvad du skriver er offentligt tilgængeligt
Sekretariatet opretter ikke salgsannoncer for medlem-
mer eller andre. Kan du ikke selv finde ud af det, så tag
fat i dine klubkammerater.

Sekretariatet kan hjælpe langt de fleste medlemmer, men må
af og til give fortabt, så trækker vi på vores webmaster. Her
får vi altid hurtig og saglig support til glæde for foreningens
medlemmer.

med venlig hilsen sekretariatet
Chris og Marttin

LÅN MESSESTANDEN
Modelflyvning Danmark ejer en mes-
sestand som kan lånes ganske gratis,
dog skal man som låner, selv sørge

for (og betale for) videresendelse til
den næste klub der skal låne messe-

standen.
For at finde ud af om messestanden
er ledig skal du kontakte sekretaria-
tet. De har overblik over hvor messe-

standenbefinder sig og hvor den skal
sendes hen efter du har brugt den.
Messestanden består af følgende:
Telt med 2 sider
Desk med hylde
3.0m banner

2.5m windbanner
4.0m windbanner
32" fladskærm på fod
Div. lys, stropper og kabler
Messestanden er pakket i 2 transport-
kasser og teltet kommer i en pose
med en praktisk skulderstrop.
Hele messestanden kan nemt pakkes
i en stationcar eller en lille Suzuki
Splash...

12 §1*del iivvcny t 2 I 2{} 13



Skif ted a0 paffHtråt'å

Kunstf lyningsstyrings grupp en
har fået ny formand. Hans Jørgen Kri-
stensen fra Haderslev er blevet valgt
som afløser for Peer Hinrichsen fra Søn-

derborg. Hans |ørgen er bekendt med
hvervet da han tidligere har været for-
mand både for styringsgruppen og eli-
teudvalget. Hans ]ørgen fortæller om
sig selv:

leg er 69 åq, og har fløjet modelflyvning
i 59 år. jeg er for tiden formand for Ha-
derslev RC Modelflyveklub, som jeg

også var medstifter af i1954. Jeg har et

par år været formand for RC Unionen,
samt medlem af RCUs bestyrelse af et
par omgange. Er selv meget aktiv mo-
delflyveq, flyver bl.a. konkurrence i
F3A-X, dog uden at være særlig god til
det.
Mit fritidsliv har stort set været model-
flyvning, lige fra fritflyvning, linesty-
ring og så siden først i 60-erne RC. Jeg
har sammen med min kone stort set

været på hovedparten af de danske mo-
delflyvepladser/ og kommer stadig
meget rundtbl.a. i forbindelse med kon-
kurrenceflyvning, hvorjeg også er aktiv
som dommer

Styringsgruppen for fritfl yvning
har også fået ny formand. Det er Kar-
sten Kongstad der også vender tilbage
til formandsposten. Karsten blev nemlig
formand for Styringsgruppen da unio-
nerne blev sammenlagt til MDK. Vi øn-

sker Karsten velkommen tilbage.

Karsten fortæller om sig selv:

Jeg er født i 1950 og har dyrket model-
flyvning siden midten af 19606rne, hvor
jeg var medstifter af Ringsted Modelfly-
veklub Sølvpilen. Svævemodelklassen
A2 (FAI klassen F1A) har været min fo-
retrukne modelklasse, selvom jeg også

har fløjet med fritflyvende gummimo-
tormodeller.

Jeg har senest forsøgt mig med svingfly-
vere/ men synes det er svært. Man skal

nok ikke begynde på RC for sent.

Som de øvrige konkurrencefritflyvere,
deltager jeg i en række WorldCup-kon-
kurrencer - primært i Europa, men også

USA.

]eg er formand for Fritflyvning Dan-
mark, der har 40 medlemmer, hvoraf
knap halvdelen deltager i internationale
konkurrencer.

Helikopterstyrings gruppen
har også fået ny formand ... og endda en

kvindel Lene Grimm Hansen afløser Ni-
kolaj Karlsson på posten og fortæller om
sig selv:

Jeg hedder Lene Grimm Hansenoger 49

år og gift med Henning Hansen. Min
baggrund for at indtræde i helikoptersty-
ringsgruppen e{, at vores søn }akob
Grimm Hansen er aktiv modelhelikop-
terpilot. Jeg er ikke selv aktiv pilot, men

har med stor interesse fulgt både ]akob
og de andre konkurrencepiloter i de sid-

ste par år.

Sidste sommer rejste vi sammen fil både

3D masters i Venlo, Holland samt F3N

EM i Ballenstadt i Tyskland, og det var et

par rigtig gode oplevelsea så jeg ser frem
ti I arbejdet i helikopterstyringsgruppen.
jeg har m€mge års erfaring med frivilligt
foreningsarbejde. I en årerække var jeg

kasserer i Abyhø'J Volleybatl Klub, og si-

den formand for ungdomsafdelingen i tst

Badminton.

Til hverdag arbejder jeg hos Videncenter
for Landbrug, hvor jeg varetager løn-

udbetalingen til virksomhedens ansatte.

Thk til Pee4, Nikolaj og Leif for jeres indsats, jeg håber I kommer til at bruge den frigjorte tid på flyvepladserne. Velkommen til Lene,

Hans Jørgen og Karsten. Jeg håber vi får et godt samarbejde der hjælper vores elite til endnu bedre resultater.

Regrrar Petersen
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H-Certifikat dag

4.maj20L3
i Skanderborg MFK

F\,ver du heli uden at have fået taget dit
H-certifika! er der her en mulighed for at

møde op 4. maj (resevedag 5. maj) kL 1Q

på skanderborg MFKs plads som ligger

ved Hylke Møllevej i Skanderborg.

Her vil der være H-konholanter til stede,

og dagen vil blive brugt på at alle der mø-

der op kan få taget H-certifikat.

Når alte har gemmenført prøvery vi1 der

være fri flyr,ning til folkikke gider mere'

Der vil være pølser på grillen ved middags

tid (kender ikke prisen endnu) og mulig-

hed for at købe sodavand og øl til 5 kr.

Vi har 220V så der kan lades. Der ud over

er vi ved at få sat solceller op og nogle

monsterbatterier; så det burde også være

muligt at lade fra 12V (med forbehold ind

til videre).
Er det noget for dig vil det være fedt hvis

du melder dig, så vi har H-kontrolanter
(og pølser) nok.

Eneste betingelse for at deltage er at man

er medlem af MDK. For at gøre det nem-

mer for konholanteme, skal man sætte sig

ind i prøven. Både hvad der forventes af

aspiranten og hvad flyr,ningen går ud på.

Øv det inden du kommer.

Kontrollanter er: Per Stenkilde (pxpep)

og Søren Lohse.

Aspiranter er: Henrik ]ensen (behrens)

Robert Danielseru Bell3 (Bo) Steen Byrge-

senBLIZF, Robert...
Mvh Robert Danielsen

www. skanderborgmodelfl yweklub. dk

L4

F3A kunstflyvnings konkurrence
4.-5.mai2013

Falcon

taditionen tro indbyder RC-klubben

Falcon til F3Akunstflyrnings konkurren-

ce på flyveptadsen i Veerst. Varregårdsvej

12, 6600 Vejen.

Der vil blive fl$etifølgende klasser efter

gældende F3A regler: FAf Nordic, Sport

og X(stormodet). Bemærk, Sport flyver

tre runder lørdag.
Der er briefing kl. 9.00 begge dage.

Det er muligt at campere på pladsery der

er adgang til 220V. I klubhuset er der

vand, toilet, m.v.

Ankomst er mulig fra hedag eftermid-

dag. Der vil blive arrangeret fællesspis-

ning lørdag aften.

Tilmelding til Mkkel Frank telefon 3013

7870, email mikkel.gesten@gmail.com

Ved tilmetding oplyses: Navry telefory

klasse du flywea RCU-nri om du deltager

i fællesspisning 7ørdag.

Tilmelding senest 25. aPril

Startgebyr: kr. 100,- Pr. klasse,

for SPort dog kun kr' 75,-

Limfjordsstævnet
World Cup i Speed og combat

18.-19. maj 2013

Aviators Modelflyvere indbyder hermed

nuværende og forhenværende modelfly-

vere i Danmark og hele Europa til Lim-

INOTYOETSER,

fjordsstævnet 2013.I år afholdes det tra-

ditionsrige stævne lørdag og søndag 18.-

19. maj.

Konkurrenceregleme følger FAl-sporting

code, samt Linestyringsunionens regler

for de nationale ldasseq med de seneste

ændringer og tilføjelser fra hjemmesiden:

wr,l'w. modelfl yr,ning. dk
Stævnet er den største modelflyvebegi-

venhed indenJor en radius af 1000 km,

med mange udenlandske deltagere af høj

klasse.

Stænnets adelsmærke er at "Vi jo alle gøt

det for at more os". Selvom der kæmpes

på højt intemationalt niveau, er der mas-

ser af plads til begynderen, der gerne vil
snuse til den internationale atmosfære.

Det er som vanligt gratis at campere ved

baneme, i " rougher{', bagved klubhuset,

pladsen er begrænset og efter "først il
mølle", forholdene er primitive, men

klubhuset rurruner de basale facilitetet

wc og varmt vand.

Der kæmpes om guld-, sølv- og bronce-

medaljeq, samt om vandrepokaler til vin-
deme.

Noter:
F2A: Sikkerhedsburet har radius 22meter (gl. regel)

F2B:Antal dommere efter dmke reglel, derudover

lig FAI.

F2C: Antal domere og tidtagere efter dmske regle4,

derudover ligFAL

Good-Year: F2F modeller med 15ccm tank er også til-

ladt, med same motonegler som Good-yeæ mo-

deller (Venturi: 4m Ø for stål rylindeq, 3m Ø for

aac, abc o.1., fri for motorer fra den gamle positivliste)

F2D: Adgangsbegræroet til35 pilote4 optages i til-

meldingsorden (flere km vi ikke nå at afvikle "i hul-

1et" ved klubhuset). Der udleveres ikke brændstof.

Mere informatioo tilmelding, deltagerliste osv., på

Heming Forbechs, hjemmeside www.F2D.DK

Obs: World cup afholdes i år i klasseme:

F2Aspeed og F2D kmPflYvning
Du skal have en gyldig FAl-licens, har du ikke det så

kontakt sekrettriatet på:

hfo@modelflpming.dk, eller læs videre her:

ww.modelfl )ryning.dk / sekretariatet / sportslicenser

Regler
Klasser: F2A Speed (2,5 ccm)

F2B Kunstflyvning
F2C Teamrace

F2D Kampflyvning
F2A-1A Minispeed (1,00 ccm)

F28-B Begynderkunstfl yvning

Good-Year Semiskala holdkapflyvning

World Cup

X

x

FAI
x

x
x

X

X

X
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Brande Modelflyveklub indbyder til
Stormodeltræf

31. maj -2. juni20l3

For modeller |ra 7 kg og derover eller
2m i vingefang. Hvis vejret er gunstigt,
vel der være en opvisning med model-
lerne lørdag fra kl. 13:00-16:00.

Ud over det vil der være fri flyvning fra
kl. 9:00 til21:00 alle dage.

Der er strøm, vand og toilet på pladsen.
Kiosk med diverse vand, ø1, pølser og
is. I år vil vi prøve noget nyt, I skal selv

medbringe mad til fællesspisning fre-

dag og lørdag aften, grillen vil blive
tændt begge dage. Det store telt vil som
vanligt være der med borde og stole.

Prisen for alle tre dage er 200,00 kr. pr.

persory børn gratis.
Pladsen vil være åben fra fredag kI.

12:00 så kom i god tid. Husk at sætte x i
kalenderery det er jo jer der skaber stæv-

net, så vi kan få nogle hyggelige dage

sammen.
Tilmelding kan ske på mail til:
Bjarnefly@mail.dk
Tilmelding skal indeholde: Navn, adr.

klub, antal voksne ogbørn.
Mvh. Bestyrelsen

Brande Modelflyveklub

Skalatræf
8. juni 2013

i Viborg Modelflyveklub

taditionen med at holde træf for skalafly
i Viborg Modelflyveldub holdes i hævd i
2013. Klubben indbyder til skalatræf lør-

dag 8. juni kl. 0900 - 1600. Mød op med

din skalamodel og vær med til at skabe

en god dag i skalaflyvningens tegn. Der

vil være fri fllwning med mulighed for at

se skalaflyvningsprogrammet, som ind-
går i skalakonkurrencer. Du kan også selv

prøve at flyve programmet, hvor kyndi-
ge skaladommere vil vejlede dig.

Endvidere vil repræsentanter fra skala-

styringsgruppen være til stede, og svare

på spørgsmål om aktivitete4 konkurren-
ceregler eller bare gode råd til at komme i
gang med konku rrencefl yvning.

Hvad enten du lige har købt din første

skalamodel, eller du er en erfaren pilot, så

er alle lige velkomne. Der er intet konkur-
renceelement i træffet, og jo flere flotte

skalamodeller der kommer på pladsery jo

bedre bliver dagen.

Flyvepladsen er beliggende på Møgel-

kjærvej med indkørsel fra syd. Du kan

finde flere oplysninger på:

www.viborgmodelfl yweklub.dk
På flyvepladsen vil der være mulighed
for at købe kaffe, vand, pølser mv.

Kontaktperson er Henrik Somme4 tele-

Ion2346 6950 eller mail pitch@pitch.dk

Grenaa Cup
15.-15. juni 2013

Grenaa Modelflyveklub indbyder igen i
år til Grenaa Cup - en kunstflyvekonkur-
rence på modelflyvepladsen i Grenaa En-

ge. Resultateme fra Grenaa Cup tælIer

med i kampen om Danmarksmesterska-

bet.

Lørdag er der briefing ldokken 9.00, og

der flyves efter gældende regler i de en-

kelte klasser. Konkurrenceme gennemfø-

res, hvis der er mindst to i hver klasse.

Det er muligt at campere på pladsen
(campingvogne, der bruger strøm, beta-

Ier 30 kr. pr. overnatrring). Man er vel-

kommen til at komme allerede fuedag,

hvor klubben om aftenen sørger for, at

grillen er varm.Lørdager der fællesspis-

ning, som man tilmelder sig samtidig
med, at man tilmelder sig selve konkur-
rencen. Priser for deltagelse og spisning

oplyses ved tilmelding.
Tilmelding til Frode Jensen på tlf: 8533

4299 el1er 4072 4299.

Vi ses!

Grenaa Modelflyveldub

Warbird Træf
15. og 16. juni 2013

på Skinderholmvej 20, Herning

Alle fly er vekomne
Vi lægger op til en rigtig hyggelig week-

end med masser af flyvning, socialt sam-

vær samt hygge! Vi har ikke sammensat

noget decideret program! Ingen konkur-
rencer. Til gengæld kan du være sammen

med en masse piloter fra nær og fjem -

også med udenlandske piloter. Der vil
være fri flyr,.rring hele weekenden. Det

eneste der er programsat er: At der er an-

nonceret flyveopvisnin g lørdag fra 13.00

til 16.00. I det tidsrum vil vi geme se så

mange fly i luften som overhovedet mu-
lig, så publikum kan få et par rigtige for-

nøjelige timer.
Til gengæld vil Midtjysk Model Flyve-

ldub kvittere med gratis festmiddag, 1ør-

dag aften!

Du kan deltage med alle slags modelfly,

men er du i besiddelse af et Warbird mo-
delfly, ser vi selvfølgelig geme at du med-

bringer det.

Der vil være mulighed for at campere ved
flyvepladsen allerede fra fredag efter-

middag. Vi står ldar til at tage imod dig
og din familie og anvise dig plads. Klub-
bens faciliteter står til rådighed hele

weekenden med vand, strøm, toilet, bad

og internet. Pris for deltagelse er 75 kr. pr.

voksen over 18 år og 50 kr. pr. camping-

vogn for hele weekenden.

Fredag aften tænder vi grillen og alle der

har lyst er velkomne til at lave stævnets

|yllandsslaget i fritflyvning
afholdes på randbøl hede
sønd,ag26. maj 2013 kl. 10.

Vi mødes på P-pladsen ved Frederiks-

håbvej. Ring eller skriv hvis du kom-
mer!

Hilsen Bjan-re tlfl.2837 21,23

bj-an @hotmail.com
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første improviserede festmiddag. Med-

bring selv grillmad.

Lørdag aften er klubben vært ved den år-

lige festmiddag for alle, som har deltaget

i opvisningen eller hjulpet som frivillig.
Tilmelding inden 1ørdag klokken 12.00.

Klubben vil være leveringsdygtig i øf
vand og gode vine til konkurrencedygti-
ge priser.

Hele weekenden vil der være kioskud-

salg i form af is, pølseq, ø1, vand,vin, kaf-

fe, chips, slik m.m. Mod forudbestilling
kan vi levere morgenbrødf smør, både
Iørdag og søndag morgen. Vi opfordrer
dig til at støtte vores kiosksalg loyalt, da

det er der vi gerne skulle få dækket nogle

a{ vores udgifter ind!

Du kan tilmelde dig ved at kontakte: Axel
Handrup, telefon 4093 8732, email:

ahandrup(snabel-a)gmail.com
Velmødt og med venlig hilsen

Midtjysk Modelfl yweklub

Midsommer pilottræf
i Greve RC-center, flyveafdelingen

26. - 30. iuni 2013

(+1ogo) Hermed indbydes til midsom-
mertræf i uge 26 i Greve RC-cente4, flyve-
afdelingen for alle fastvingepilotel der

har et ønske om at være sammen med an-

dre piloter i nogle hyggelige dage i flywe-

afdelingen i Greve.

1. Begyndere
Gruppen er for piloteq der ikke har fløjet

noget nævneværdigt, og som har behov

for hjælp fra en instruktør.

Uddannelsen vil starte med flylrring
med GRCCs skolefly med lærer- og elev-

sendeg som er forbundet med kabel.

Senere fortsætter uddannelsen efter ny-

begl.nderens eget ønske med egne fly,
hvor det anbefales at anvende fry aftræ-
nertypen eller motorsvævefly, som har

spændvidde på mere end 140 cm.

2. Viderekomne
Gruppen er for pilote4, derkan flywe men

som blot nærer et ønske om at blive dyg-

16

tigere, og som ovetvåges af en instruktør.

Hvis det kan nås, afsluttes med at gen-

nemgå hele programmet til etA-certifikat
og om muligt aflæggelse af prøve.

3. Viderekomne til A-certifikat
Gr.uppen er for erfame piloteq, der me-

strer modelflpzningery men som har et

ønske om at få et duelighedsbevis i form

af et A-certifikat. Vi tilbyder en Sennem-
gang og øvning af certificeringsProgram-

met sammen med en A-certifikatkontrol-
lant, og sluttelig en aflæggelse af prøve.

4. Erfarne piloter til storflyvecertifikat
Piloteq, der ønsker en storflygodkendelse

er også velkomne, hvor vi kan ti§de en

godkendelse af selve modelleo samt en

efterfølgende godkendelse af pilotens

færdigheder af en uddannet storflykon-
trollant.
Det skal bemærkes, at erhvervelse af stor-

flycertifikat kræve1, at piloten har A-certi-
fikat.

5. Piloter der blot ønsker hyggeligt
samvær
Den gruppe piloter er ligeledes velkom-
ne, og kan om muligt bidrage med erfa-

ringer og skabe en god ahnosfære På
træffet.

Deltagergebyrkr.'Æ0,- for alle fem dage

eller 75 kr pr. dag. Mad og drikkevarer
kan købes til rimelige priser. Camping på

klubbens areal kr. 250,- for fem døgn eller

75k:r. pr. nat. Adgang til toilet og bad.

Der må kun flywes med 35 \frtz og 2,4

Ghz Radioudsfyr.
Tilmelding til: Jørgen Vangsgaard

Kordinator for sommertræf

Tlf . 3641381,6. Mobtl: 2M1. 9836

E-mail jorvang@mail.dk

Danish Cup
Fredag 28. juni 2013

(+flere billeder)Med lidt held får vi vid-
underligt skandinavisk sommervejr til al-

le tre World Cup stæ'uner på Rinkabyfel-

tet i 2013.

Det vil sige:
. Lyse nætter - det er sikkert!
. Vindstille aftener og morgener -

måske!
. Behagelige temperaturer - god

sandsynlighed
. Ingen nedbør - god sandsynlig-

hed
Skulle dette virkelig ske, vil vi som arran-

gører af Darish Cup udnytte forholdene

til afuikling af et stævne der er noget an-

derledes end sædvanligt.

Det vi ønsker at udnytte forholdene til, er

en konkurrence der fra starten viser mo-

dellemes ydeevne, og som medføret at

en deltager der flyver 178 sekunder i 5.

periode ikke nødvendigvis ender langt
nede på resultatlisten. Vi ønsker med an-

dre ord at tilgodese en konkurrenceform,

hvorvi alle kanvise hvilket potentiale vo-

res modeller reelt har.

Hvis vejrforholdene er tilstrækkelig gode

vil konkurrencen forløbe på følgende

måde:

1. periode: 05.00 tiI06.00 - max-tid 360 sek.

2. periode: 06.00 til07.00 - max-tid 300 sek'

3. periode: 07.00 til08.00 - max-tid 240 sek.

4. periode: 08.00 til09.30 - max-tid 180 sek.

5. periode:09.30til11.00 - max-tid 180 sek.

Pause: Morgenmad, Brunch, hvile, etc'

Hvis der bliver behov for at afl'rolde

flyofl's, vil det foregå efter denne plan:

1. flyoff: 20.30 -20.40 - max-tid 420 sek.

2. flyoff:21.20 - 2L.30 - max-tid 540 sek.

Det er klart at den konkurrenceform for-

udsætter virkelig gode vejrforhold, så

hvis de ikke er til stede, gennemføres

stæ\,net som normalt med start kl. 08.00

og slut på 5. periode kl. ca. 16.00'

Beslutningen om hvilken form stælTlet

bliver afviklet undeq, vil senest blive an-

nonceret aftenen før stær,net ved præ-

mieuddelingen til Swedish Cup, der også

vil fungere som briefing til Danish Cup.

Følgende personer vil udgøre iuryen:
Peter Buchwald og to mere.

Steffen Jensen vil være konkurrenceleder
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Begyndersommerlejr 2013

1. - 5. juli 2073 (uge 27)

Ø stfy ns Mo delf lyveklub

Der er ovematringsmulighed på Kongs-

høj Camping ca. 6 km. fta vores flyveplads.

Vi vil, i lighed med tidligere, prøve at få en

rabatordning for deltagende piloter der

ovematter der.

Vi har en dejlig 140 x 55 m stor flyveplads
med dejligt klubhu+ højt beliggende med

flot udsigt over Storebælt og broen i det

fjeme.

Dervil fra morgen til aftenvære instruktø-

rer tilstede, så der - hvis vejrct er med os -
vil være gode muligheder for at nå langt i
processen. Er noglenået så langt, vil der lø-

bende kunne aflægges A-certifikat prøve.

Hele ugen i dagtimeme vil deltagere i be-

gl,ndersommerlejrery have fortrinsret på

flyvepladsen.

En aften i løbet af ugen vil vi alholde grilL
fest, hvor medbragt mad kan grilles i hyg-
geligt selskab med klubbens medlemmer.

Hele ugen sælges ø1 og vand til klubpriser.
Klubben skal ikke tjene penge på arrange-

mentet, men have nogle udgifter dækket,

derfor den beskedne deltagerpris af:250,-

kr. for voksne (over 18) og 125.- kr. for ju-

niorer.

For at kunne deltage skal man selv med-

bringe et (geme flere) velegrede beglmder-

fly til el eller brændstof. Et velegnet beglT r-
derfly er en overvinget træner på mindst
1.40 m. i vingefang. AIle mindrc og andre

§per modelle4 er efter vores bedste over-

bevisning og erfaring uegnede til at lærre at

flyve med under vores forhold med vind,
og tit omskifteligt vejr - uanset hvad en for-

handler måtte mene. En deltager vil derfor

ikke få nok udbytte og fl1wetid, hvis man

kommer med en uegnet sommerlejruge-

model.

Tidligere deltagere der har taget A-certifi-

kat på sommerlejrery er velkomne i det

omfang de ikke forstyrrer undervisningen
af nybegyrrdere.

Tilmelding til Torben Møller
Tetefon25336798

MaiI: kasserer.oem@gmail. com
Yderligere informationer på klubbens

hjemmeside: wrnrw.oemf .dk
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Human Powered Aircraft (HPA)

Icarus Cup L9 to 28luly 20L3

The FAIhas today announced thatthe Hu-
man Powered Aircraft (FIPA) Icarus Cup

2013 has been sanctioned by the FAI as an

FAI 2nd Category Event. This is the very first

timå that this sport has featured in the FAI

Events Calendar.

The even! organised by the Royal Aencnau-

tical Society (RAeS) will take place at S)'well

Aerodrome Northamptoq Great Britain.

Robert Hughes, Senior Sports Manager for

the FAI said the FAI is "delighted to support

the Royal Aeronautical Society as it olgani-

ses the 2013Icarus Cup for Human Polr.'ered

Aircraft. This is a very exciting branch of

aviation and we welcome the event as an

FAI Category2 competitionin the FAI Spor-

ting Calendar. We are confident that the 2013

Icarus Cup willlead the way to the firstFAl
World Championship for Human Powered

Aircraft in 2014 and wish the RAeS the best

of luck in their preparations this year."

Several FAI personalities are collaborating

with the Organising Committee and will be

present during the event to both share their

long experience in air sports event oqganisa-

tion and leamhow to successfully run ahu-

man-powered aircraft competitiory in pre'

paration for a potential 1st FAI World Cham-

pionship for Human Powered Aircraft in
2014.

About Human Powered Aircraft GIPA) Ica-

rus Cup 2013

The Human Powered Aircraft (F{PA) Icarus

Cup 2103 is a competition in which teams try
and complete the following series of challen-

ges designed to test all aspects of Human Po'

weredFlight:
1. Duration
2. A200rnsprintrace
3. Alkmrace
4. Aslalomcourse
5. A take-off per{ormance and landing accu-

rarytask
6. Distance around a triangular course

Registration is now open for anyone willing
to follow in the footsteps of last year's com-

petitors andbe crowned the 2013 \Mnners.

The Human PowercdAircraft (F{PA) Icarus

Cup 2103 is organised by the Human Powe-

red Flight Group of the Royal Aeronautical

So"i"ty originated n1959. Orre of the Hu-
manPowered FlightGroup s objectives is to

promote human powered fligtrt as a spoft

and encourage wider participatiorl pertnps

one day appearing at the Olympics.

Kind regards,

FaustineCARRERA

TeL +41 (0D1,Y51070

Københavns Mesterskabet
15. september 2013

Kjoven har fornøjelsen at invitere
til KM på Amager Fælled.

Søndag den 15. september fra kl.
10:00 til ca. kl. 17:00.

Vi starter kaffe med brød til at

varme fingrene op med.

Klasser: F2,\r/2, F2B, F2B-begyn-

der, GY F2D med 1 model pr.

kamp og Diesel Combat.
Tidsplan udarbejdes efter modta-
gelse af tilmeldingerne.
Gebyr: Kr. 60,- pr. mand pr.

klasse.

Betaling på pladsen.
Tilmelding: Senest lørdag 7. sep-

tember
Ole Bjerager, telefon 4257 4001.

bjerager@get2net.dk,

HøslØst Konkurrence
28.-29. september 2013

Borup og Pingvinerne har hermed for-
nøjelsen af at invitere til konkurrence
og hygge.

Konkurrencen finder sted ved Borup,

Modelflyveklubben Pingvinerne, Pile-

bæk Gård, lige ved Skovbo Travbane.

Lørdag d. 28. september: Ankomst,
træning og lignende. Vi tænder op i
grillen ved 20.00- tiden.
Søndag d. 29. september konkurrencel,
kI.10.00 -17.00.

Klasser: F2B begynder, F2B, Diesel-

combat ogF2D.

Tilmelding: Christian Pedersen på

clp@pingvinen.dk eller telefon 2097

4892.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Christian Pedersen

INOEY'ELSER,
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Nye regler
for klubber
godkendt tll
stormodeller

På repræsentantskabsmødet søndag

den17. marts 2013 blev en ny tilføjel-

se til reglementet om stormodelgod-

kendte klubber off entliggj ort.

Max 5 års godkendelse
Fremover er der ikke længere nogle

klubber i Danmark der er godkendt

som stormodelplads i mere end 5 år.

Inden udløbet af den periode skal alle

klubber have en ny godkendelse.

Henrik Kildegaard forklarer: "Flyve-
pladsudvaget ved det er et stort arbejde,

der nu sættes i gang, men det er nød-

vendigt for at vi (MDK) kan opfylde de

betingelser og krav der i dag stilles til
sikkerheden i og omkring modelflyv-
ning. Og for ikke at gøre arbejdet mere

besværligt for os selv eller dem der skal

overtage det i fremtidery vil det være en

proces der kommer til at foregå over de

næste tre år."
"Fra i dag er alle klubber ligestillet med

en godkendelse der altså udløber igen

den 17. marts 2018."

Er det virkelig nødvendigt?
"Ja det føler vi det er. jeg skal prøve at

18

komme med et par eksempler på hvorfor:

Når man kommer dagligt i sin egen

klub opdager man ikke lige, at bevoks-

ningen omkring klubben er blevet

større med årene. Man opdager måske

heller ikke at oversigtsforholdene er ble-

vet ringere. Ja selv nogle steder er byen

kommet tættere på. For nogle klubber
endda meget tæt på. Det er i første om-

gang ting, som disse vi vil sikre er i
orden i fremtiden. Det værst tænkelige

scenarie ville være en ulykke På en

plads, der ikke lever op til kravene,

fordi den blev godkendt for 25 år siden.

Derfor mener vi at MDK På denne

måde viser vores partnere i forsikrings-

selskaber, trafikstyrelsery kommunale

myndighede+ og ja selvføIgelig vores

egne medlemme4, at vi tager ansvar for
de ting vi går og laver derude på plad-

serne.

Skal der nu lukkes en masse klubber?

Nej, bestemt ikke. Det er ikke det, der er

vores ærinde med det nye regelsæt. Vi
håber, at vi kan tage en dialog med

klubberne hvis der er ting der skal æn-

dres for at de kan bibeholde deres status

som stormodelklub. Det er klart at vi vil
gøre all hvad vi kan for at klubberne

Iovligt og på betryggende vis kan bibe-

holde deres status som godkendt til
stormodeller. Der ER noget lovgivning
vi ikke kan komme uden om, men lad

os se på det i de enkelte tilfælde. Nogle

steder kan det handle om små ændrin-

ger for igen at få en plads godkendt til
stormodeller.

Hvad skal der ske nu?

Forløbet bliver sådary at klubberne først

vil modtage et brev om hvornår de får

besøg fra flyvepladsudvalget, for at få

udstedt en nye godkendelse. Men man

skal ikke som formand gå og vente På
at det kommer inden for de næste to

uge1, for vi er nødt til at sprede det ud
over de næste tre år.

På den måde bliver et lille fast antal

klubber hvert år fornyet. På hjemmesi-

den vil man snart kunne se, hvornår
den enkelte klub er blevet godkendt.

Vi ser frem til at komme rundt og be-

søge klubberne i landet, slutter Henrik
Kildegaard. Vi er overbevist om at det

er det rigtige for at sikre dig og din klub
for at forholdene er i orden.
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Henrik Kildegaard cr formand for Flyvepladsud-

valgct, et udvalg, der for tiden nok ved hvad de

skal få tiden til at gå med.

FlyvepJadsudvalgct fik i 2011 14 henvendelser fra

private eller myndigheder. I2072 var det tal steget

til 74 - og nu vil de rundt til alle flyvepladser i 1ø-

bet af tre år. Tag godt i mod dem!

Faktaboks
Er klubben i dag godkendt
til stormodeller, er den det
kun frem til 17. marts 2018

efter de nugældende regler.

Allerede godkendte pladser
til stormodeller får inden
for tre år besøg af Flyve-
pladsudvalget for at få god-
kendelsen fornyet for en ny
5 års periode.
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KØBENHAVNS FIERNSTYRRINGSKLUB (KFK) holder en ra:kke klubmøder i løbet af vinteren. Det
er en rigtig god måde at holde khrblivet levende i den periode hvor man ikke så tit el på flyvepladsen.
Januarmødet 2013 r.,ar tilrettelagt som et besøg i Roskilde Lufthavn. Her mødte vi en samling flventiu-
siaster som bygger deres egne fly fra bunden. De har en hangar hvor deres fly bygges og opbevares i
vinterhalr,året. De kalder det "Horne Builders Corner". De bygger en typc eksperimentalfly som er
designct af Richard VanCrunsven (RV) og saelges fra Van's Aircraft i USA.
Der er tydeligt at se på flyene i hangaren, at her cr der tale om et meget højt håndværksmæssig ni-
veau. Flotte samlinger af nittede aluminiumsplader og rør udgør kontruktionerne, som er meget

,. flot malet og deres finish er megct imponerende. Efter en god times snak og interesserede blikkc
ind i flyene, var det tid at gå over til en anden hangar hvor CAM Aviation viste en King Air 300
frem o5; der blev budt på kage og kaffe. Det var rart, for uder-r for blev folks ånde straks ti1 rirn
i de minus 13 grader, som kong vinter havde tilr:ettelagt dcn aften.
KFK har andre vintelprojekter som f>. indendørsflyvning i Kastrup og "vinterbyggesættet",

I sonl vi vi1 høre mere om i et senele nl11tlmer af Modelflyvenyt.

r'tu-'q't** k

"b-vggevejleclningen " IiTiiRV-

*,,5b

Her diskuteres hr.ordan man

samler en aluminiumsvinge. Rib-

ber, spant('r, webbing og hovcd-
bjælker Jo, det er alt sammen genken-

deligt fra modelflyenes verden.

flv ser ud. Der bliver rrikket
anerkcnclende. For det cr ikke
lang fra de beskrivelser som

modelflyvere kender fra de de

gode kvalitesbyggesæts.

RV-fl yenes samlevejledning er
af amerikansk standard. De er
yderst beskrivende og gen-

nemgår punkt for prrnkt hele

samleprocessen,

Nysgerrige biikke indtager cockpitet i en flot rødmalet RV'er. Instrurnente-
ringen bestemlrer ejeren seiv hvordan det skal se ud. Dog er delnogle krar.
som skal opfvldes, rnen de RV-ere der står hos Home Builders Corncr er ri-
geligt udst],ret. Nogle af dem har endda "EFTS", som er elektrt»riske flvvein-
strumenter Selv motor indik.rtionerne kan værc. digitale.
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F3K er både hård konkurrence om de sidste poin! men vinderen af Eurotouren de sid-

ste to åq, Marc Werth er også en showman og giver gerne et nummer på guitaren.

L59 
o100'000 

r

De gode tal strØrnmer 
in«

De gode nyheder og de gode tal strøm-
mer ind til folkene bag F3K VM.
Hør bare her:
o 259 likes på facebooksiden

http: / / www.facebook.com / F3K-
World-Championship-2O 1 3

o l. bulletin med alt om tilmeldin-
ger udsendt.

o J måneder tilbage til første start
. 100.000kr.Herning-finansierede

kroner til materiel støtte bevilget
. L7 lande har foreløbigt tilmeldt

deltagere, heraf fire med junior-
hold

. 10 lande yderligere kan forventes
at tilmelde sig i den kommende
tid

. Hundredevis af hits på hjemmesi-
den http: / / www.wcf3k.dk/

. tO hjælpere savnes stadig - mange
har meldt sig, og med din hjælp
kan ar r angørerne " komme i land"

Kort sagt, mine damer og herrel, brik-
kerne til verdensmesterskaberne i F3K i
Herning den 20. til 28. juli er ved at
falde på plads.
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"Og alt tyder på at det bliver en fanta-
stisk succes," siger Regnar Petersen,

som er en af ildsjælene bag dette

kæmpe-arrangement, et af de største i
dansk modelflyvning i mange år. "Hver
eneste dag byder på nye udfordringel,
hvoraf nogle var ventet andre helt
uventede. Men indtil videre er alle de

positive tal og beskeder, der strømme
ind, langt i overvægt. Så selv om der er

langt igery ved vi ntq at vi bliver klar til
den 20. juli. Og vi ved, at det bliver
stort!"

Hotel omdannes til hyggeborg
Nogle af de rigtige rare tal at se på, er

selvfølgelig når der kommer lande og

navne på deltagerne. Og de er begyndt
at melde sig i rigt måI. Man kan følge

dem både på tilmeldingerne, men også

på deres hotelbookinger.

"Og her er vi lykkedes med lidt af et

kup," mener Regnar. Vi har simpelthen
været i stand til at leje hele Hotel Her-
ning, som i godt en uge bliver en ren

F3K-borg."

"Hotel Herning er nabo til Messecenter
Herning og har 102 værelset hvor næ-

sten halvdelen - 45 - har egen indgang
fra den parkerede bil lige uden for væ-

relset! Mere ideelt bliver det ikke for
den pilot, der skal have alt sit grej med
fra Herning Flyveplads til sengen og
"værkstedet". Og sikke et kup i social

henseende... tænk at piloter, holdledere
og hjælpere kan være sammen også når
dagens konkurrencer er forbi! Og så til
priser som vi har fået forhandlet helt
ned til vandrehjems-niveau! "

Internt vendes til eksternt
Foreløbig er der forrygende aktivitet
ved F3K-WM - men mest bag kulis-
serne. Når næste nummer af Modelfly-
venyt kommer på gaden, er det meste af
arbejdet rykket ud i offentligheden. Så

vil vi bringe en artikel som går helt i
dybden med F3K, flyvningen, arrange-
mente! konkurrencerne, indkvarterin-
gen, pressearbejdet og alle de andre
tusinde ting, der bliver arbejdet på med
accelererende intensitet lige til den før-
ste gæst fra det store udland ankommer.

Moilelfi_v ven.v t 2 I 2{}1 3



Meld dig sowr hiælper i dag

oqtå øn stor uge ijuli!
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tv Danske Jens Hofman som har gode chanccr for en finaleplads, og th. Tyskeren Marc Werth, der de sid-
stc to år har vundet Eurotouren og er et godt bud blandt mange, på en kommende verdensmester. Jens
og Marc er i gang med "The Erik Dahl Challenge" til Swinging Denmark F3K 2012. De bygger sammen
en 1i11e balsasvæver.

21.
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27.

27.

28.

Hvornår er det så?
VM i DANMARK
2013

Det egenl.lige VM løber fra man-
dag den 22. tlllørdag den27. juli
med officiel åbning søndag den
21. og reservedag søndag den 28.
juli.

DATOPLAN:
19. - Ankomst hjælpere
20. -27. Forkonkurrence 6. Swin-

ging Denmark 2013

Officiel åbningsceremoni
VM i F3K
Finaler (Fly-off)
Festbanquet
Reservedag (Bruges fx i
tilfælde af dårligt vejr på
finaledagen).

Og det første svævefly smides op i luf-
ten.

Artiklen vil også, håber arrangØrerne
meget på bringe oplysningen om, at nu
har de sidste mindst 10 hjælpere meldt
sig og er klar til at gøre VM til en ufor-
glemmelig oplevelse for deltagerne, for
danske modelflyvere og for Danmark.
Til det behøver vi din hjælp. Meld dig i
dag og få en stor uge i juli!

1.1,r.y.]t.,),r .,.,,,tt.,yt :: : '1 i..:1 .1

De stolte piloter Jens Hofman og Marc Werth
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Modelhelikopteren
Iøftede Stefan Rasmus sen
ud af et stort, sort hul ...

På et tidspunkt efter nødlandingen

var "helten fra Gottriira" så meget i

tvivl om sit eget værd som menneske

og som pilot, at han ikke anede hvad

der var op og ned i hans liv Men så

var det han læste en sætning, som

blev hans redning - og som gør, at

det er som en tak til modelflyvnin-

gen, at han stiller op som protektor

for Modelflyvningen Dag søndag 1.

september.

Nr smiler han. Men da Stefan G. Rasmussen bc-

gvndte sin flirt med modelhelikopte re, var der

langt mcllem smilene. Faktisk var det helikopte-

ren som gjorde, at han overhovedct kom til at

smile igen. Fordi det var oplevelsen med den, dcr

overbevistc ham om, at det var de andre, der var

galt på den selvfølgelig kunne han Ilyve.

Stefan G. Rasmussen så overskriften i et

eller andet blad, da han var allerlængst

nede. Da han var mest i tvivl om sit eget

værd. Stod mest usikker overfor, om

han overhovedet kunne eller nogen-

sinde havde kunnet flyve. Hvem han

overhovedet var. Som menneske og

som pilot.
En underlig situation at vaere i for den

mand, der for kori tid siden havde spil-

lei hoved- og helterollen, da SK 751

nødlandede med to havarerede og

standsede motorer efter 3 minutter og

53 sekunders flyvning og brækkede
over i tre store stykker. Som alle 129

mennesker ombordværende kunne gå

fta.
Flyvning havde været hele Stefan Ras-

mussens liv. Fra han som dreng 1å og

kikkede op i himlen og studerede fug-
lenes fiugt, over perioden hvor han byg-

gede sine første plastic-modeller... af en

DC 3 og den Starfighte{, som i mange år

hængte i bagbutikken til den rævestolte

fars tobaksforretning på hjørnet af Lille
Voldgade og Adelgade i Randers. Så ræ-

vestolt var Stefans far over sin søn, at

år .i
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han forærede Stefan reolens to store
bind af Flyvebogen udgivet på Forlaget
Westermann i 1944. Denhavde forord af
Hans kongelige højhed PrinsAxel, men
for en sikkerheds skyld skrev Stefans far
også et forord til sin søn i anledning af,

at Stefan havde fløjet solo i en Chip-
munk på Flyvestation Avnø.
Det var en torsdag. Sommerdagen den
20. juli1972. På det tidspunkt havde Ste-

fan allerede læst de næsten 1000 sider i
hans fars flyvebog mange gange, så

kærlighedsaffæren var i gang. Men da
instruktøren sagde til ham: "Du stand-
ser lige næste gang vi lander", og da
han kort efter landingen taxiede chip-
munken ud til en ny start, da blev ver-
den en anden.

Kærligheden
"Første gang man slipper bremsen og
langsomt fører gashåndtaget frem til
fuld gas og kort efter finder sig alene i
et fly, som man også selv har ansvaret
for at bringe helt ned. . . det er en følelse
som ikke lader nogen uberørt. Har man
først fløjet et fly alene, så er man bidt.
Alvorligt bidt " siger Stefan Rasmussen.

Der har været masser af andre mærke-
dage i GYD's liv (den militære pilotfor-
kortelse efter mellemnavnet
Gydegaard).
Da han gik solo i en T 41 i USAi tre må-
neder efter første solo på Avnø, da han
gik solo i det tosædede overlydsfly T 38,

et halvt år senere da han kom hjem og
en kort tid blev Starfighter pilot, inden
han efter en operation i låret måtte over-
flyttes til C 47, "hvor det var slut med at
lege, men hvor operationerne blev rig-
tige. Vi skulle udrette noget, hvad enten
det var VlP-flyvninger til Bruxelles eller
forsyningsflyvninger til Færøerne."
Og så var der tiden, hvor han var
checkpilot på flyvevåbnets afløser for
Chipmunken, T l7'eren (det var dery
von Rosen brugte som hjælpefly og
mini-jager i Biafra), hvor han lavede tu-
sinde af krøller i luften over Danmark.

|o, det var en lang kærlighedsaffære til
flyvningen. Samtidig med at det selvføl-
gelig også var arbejde. Lige som da han
kom til SAS i september '79 og i første
omgang blev styrmand på DC 9'eren.
Efter nogle år som kaptajn på Fokker 27i

SAS Commuter blev han så"skipper"
på MD 80'eren. Det var fast arbejde: Op
fra København, ned i Stavangeq, op igen
til London og hjem til København. Mas-
ser af flyvning.

§{orlcl llyverv I 2 I :A13

Rekord
Men det var altså også kærlighed. Og
stolthed. Som da Stefan overbeviste sine
chefer om, at man godt kunne lave en
air borne replanning af en flyvning,
sådan som bl.a. chartersleskaberne
havde gjort i lang tid. Air borne replan-
nirig betyder, at når man når frem til en
givent punkt på sin
rute, så glemmer
man for et øjeblik
de planmæssige be-
regninger om fuel-
behov til den
aktuelle flyvning,
og kikker i stedet
på hvor meget
brændstof der rent
faktisk er tilbage i

Hvis du kan tlyve en

Rasmussen venstre sæde totalt ændret.
Der kan sættes tal på hvornår ændrin-
gen indtrådte. Tallet starter kl. 08:47:08

og slutter kl. 08:51:01, da SK 751 sætter

hjulene på en mark i Gottrcira, 17 km.
efter en afArlandas hovedbaner.
Hvad der skete i løbet af de knap 4 mi-
nutter er blevet diskuteret livligt lige

siden. Og det er
officielt fastslået,
at Stefan G. Ras-

mussen udlørte
en heltegerning
som kaptajnen i
cockpittet og som
den, der havde
hænderne på rat
og pedaler i for-
bindelse med den

modelhelikopter: så

kan du flyve alt!

tankene. Så laver man - i luften - en ny
flyveplan, som tager udgangspunkt i de
aktuelle vejrforhold og den aktuelle
brændstofsituation.
"Ogpå den måde lykkedes det for min
kaptajn, Egon Enevoldsen. og jeg, den
7. aprll 1985 - for første gang i SAS hi-
storie - at flyve en DC 9'er med passa-

gerer nonstop fra København til
Lissabon. Det med Airborne replanning
fungerede, fordi vi nu ikke skulle ned
og tanke i Nordspaniery som vi plejede.
4:07 var den tid vi brugte på at få passa-

gererne fra København til Portugals ho-
vedstad."
På hjemvejen blev det desuden til en ha-
stighedsrekord, hvor vi lykkedes med at
henholdsvis finde gunstige og undgå
ugunstige vinde. "2 timer og 45 minut-
ter var vores air borne tid tilbage til Kø-
behavry" smiler Stefan.

Han var 38 år den gang. Hele verden 1å

bogstaveligt talt udbredt foran ham.
Han havde dejlig kone, børn, var luft-
kaptajn og havde en sikker fremtid med
god Iøn (selv om der jo altid er den
smule usikkerhed i stillingsbeskrivel-
sery når man altid giver sine bidrag til
debatten om at gøre SAS bedre og har
virket som tillidsmand for sine kolle-
ger...!)
Men Stefan Rasmussen var det tætteste
man kan komme på at være en lykkelig
mand. Fast, godt job i et arbejde, som
næsten fyldte lige så meget som en kær-
lighedsaffære.

Nødlandingen
Seks år efter han havde fløjet en DC 9'er
hurtigere hjem fra Lissabon end nogen
anden på den tid, blev det idylliske liv
og den gode udsigt fra kaptajn Stefan

succesfulde nødlanding. Han er også

blevet behørigt belønnet af både det
danske og svenske kongehus med ord-
ner, og af sine pilotkolleger med bl.a.
Dansk Pilotforenings Hædersbevis, lige
som han er optaget i Hall of Fame
"Aviation week and Space technologi,
Washington, USA".
I offentlighedery i den officielle havari-
rapport og blandt langt de fleste af Ste-

fans kolleger er hans rolle i SK 751

lykkelige landing accepteret og respek-
teret som et særdeles godt stykke hånd-
værk. Men der er også de kollege4 som
i lang tid efter hændelsen diskuterede,
om Stefan virkeligt var så god, som re-

sultatet af landingen siger.

Verden ved nu, bl.a. takket være en
fremragende reportage lavet af National
Geographic, at det var han.

Tvivlen
Men Stefan selv kom til at tvivle en lang
overgang. På grund af de kollegex. som
aldrig bliver færdige med at tale om
"min hændelse," som han i dag kalder
nødlandingen i Gottrcjra. Han kom så

meget i tvivl, at det roligt kan kaldes for
en eksistentiel krise.
"Jeg spurgte mig selg om alle de in-
struktører som igennem hele min kar-
riere havde ladet mig bestå - som regel
med fornemt resultat - mine prøve(, om
de var idioter? Om jeg selv var totalt
ubrugelig i et fly? Om jeg nogensinde
havde kunnet flyve? Om jeg overhove-
det duede til noget?"
"Modelflyvningen blev den medicin,
der reddede mig op af det store, sorte
huI."
"Som sagt havde jeg læst, at "kunne
man flyve en modelhelikoptet så kunne
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man flyve alt." Ogjeg fik en god ven til
at tage et byggesæt til en stor helikopter
med hjem, til mig. Nu skulle jeg så be-

vise overfor mig selv, om jeg kunne
flyve... alt!
I vinteren ved årtusindeskiftet blev den

samlet. Samtidig med at Stefan byggede

helikopteren, udarbejdede han et træ-

ningsprogram for; hvad og hvordan han

ville gribe flyvningen an, når han nu på

egen hånd skulle ud og lære sig at flyve.
"Jeg opbyggede et træningsprogram
helt som vi gjorde, når vi skulle flyve et

rigtigt fly" .

Da vejret blev fornuftigt, tog han heli-
kopteren med ud på græsplænen i
haven og bandt en hulahopring til un-
derstellet - og begyndte at flyve.

Sejren
Stefan Rasmussen lærte sig selv at flyve
helikopteren ved at gå frem på samme

måde, som skulle han flyve et rigtigt fly.

Det vil sige: Små, små skridt. Ikke noget

med at gå videre til næste trin, før han
mestrede det nuværende.

Der fik lang tid. Men så nåede han
målet: Når han kunne hænge en ølop-
lukker i et sling under modellery flyve
hen over enølpågræspIænery sænkede

oplukkeren ned over kapslen, løfte og

flyve hen og lande bajeren foran sig selv

eller sine gæster... så mente han, han

kunne flyve. Stefan var medlem af RC

Unionen og af Radioflyveklubben i Fre-

deriksund og fløj Slangerup og på NFKs

plads i Tulstrup. Men i relativ kort tid,
et par år højest. For hans id6 var egent-

lig ikke at blive modelpilot. Og da han
først havde bevist over for sig selv at

han tunne flyve, mistede han langsomt
interessen for modelflyvningen til for-
del for saxofonspillet, den store model-
togstogbane, renoveringen af hans

elskede MG TG'en og alle de mange,

mange andre ting, der fylder den fhv.

SAS-kaptajns dejlige hverdag.

Takken
For den er blevet dejlig igen., og har
vaeret det i mange år. Men et vigtigt
skridt på vejen ud af en dyb krise var
modelhelikopteren. For med den viste
han sig selv at "når jeg kan flyve den...
så har jeg selvfølgelig også kunne flyve
alt det andet, jeg har fløjet i mit liv."
Det var en genopdagelse, der var yderst
vigtig for Stefan G. Rasmussen omkring
årtusindeskiftet. Det var den bedste me-

dicin, han kunne få. Og rigelig god an-

ledning til at takke modelflyvningen
ved at stille op som protektor for Mo-
delflyvningen Dag søndag den 1. sep-

tember.
"Jeg har meget at takke flyvningen for.

Også modelflyvningen."

Modølflyvningens dag
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Jens skriver her om et par af sine op-

levelser med fugle og modelfly.

Jeg begyndte med at træne lidt rundt
om i landskabet med nogle små skum
ting, Bilka-baskere og sådan noget.
Dei var mest to-kanals svævere med to
motorer og ingen ror, de gav lidt god

træning, og så iidt andre sjove oplevel-

Vi har jo mange fugle, og måger er der
også masser af. De reagerer lidt forskel-
ligt, nogle dasker bare videre. Nogle
drejer af og forsvinde4 men hvis jeg

flyver flere gange det samme sted, så

bliver de nysgerrige, ja nærmest lege-

syge.

Det er nu en del år siden at jeg startede
med at øve mig lidt, uden at nogen så

mig, men jeg har stadigt en lille skumfi-
dus på ca 70 cm, som jeg mest bruger tif
at flyve på udvalgte steder sammen

med mågerne, som giver mig mange

gode oplevelser og morskab.

Somme tider har de sat sig lidt på af-

stand og ventet, mens jeg har sat batte-

riet i op; gjort klar,og når jeg så kastede

dery så lettede flokken og fløj efter.

Det er helt klari at de kalder på hinan-
den når der er termik, også på mig, og
når jeg så følger med rundt sammen

med sådan en flok, så er der næsten

altid et par stykker der venter lidt på

mig, de kan jo stige betydeligt hurtigere
end sådan en lille skumfidus.

En lun aften hvor jeg listede rundt sam-

men med en 5 stykkeq, forsvandt de lyn-
hurtigt i alle retninger, og jeg drejede

over mod bilen for at lande, og så kom
der en ret stor brunlig rov-
fugl og f\øj efter min model.
Den floj lavt hen over den og
lagde næsten brystet ned på

ryggen af min 'måge' og

strakte vingerne helt ud, den
var betydeligt

end flyet, og så lettede den og drejede

af til venstre, og jeg fortsatte min lan-
ding.
Det er sådan en aften man gerne ville
have haft et video kamera, for det var et

rigtigt flot syn.

|eg har jo også nydt måger og musvåger

fra full size svævefly.

En enkelt gang har jeg fløjet termik sam-

men med et par havørne, det var så med

et brændstof fly og fra en flyveplads.

Jens Ohrberg (CUMULUS).
oY-4052.

OZIGWF

Her er'mågen' vist frem aI andenpiioten, Jane,

min forlovede.

Her kan marr se den på oversiden, jeg har lagt far-

vet film på undersiden, (styr/bagbord) så den er

tydeligere på en grå hlmmel. Det virker godt. Og

Jane nyder at se, når jeg flyver sammen med må-

gernc.

Er der noget bedre end når ens kæreste elsker etrs

fly? Jeg er nok meget heldig.
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Flfnrende græsslamaskiner

For seks år siden så jeg for lørste gang
en flyvende græsslåmaskine. Det var en

gul Ginge. Jeg synes den var sjov og jeg

var heldig, at få lov til at kØbe den. Den
kunne skam godt flyve, men var rimelig
ftrn& og har altid været svær at holde i
luften. ]eg frygtede, at den en dag ville
falde ned som en sten, hvis motoren gik
ud på grund af vægten. Og det skete da
også til et flyvestævne i Brande for tre
år siden. ]eg nåede heldigvis at nød-
lande den, så den ikke blev smadret.

Jeg har siden gået rundt med den tanke,
at jeg burde bygge mig en ny græsslå-
maskine. Den skulle være lettere, se

pæn ud, og flyve bedre.
Hvert år i august, er jeg til flyvestævne
i Tarp i Tyskland. Den gule Ginge har
været med hver gang, lige siden jeg
købte den. Publikum synes den er sjov,
og formanden for modelflyveklubben i
Tarp opfordrer mig da også altid til en
opvisning med den flyvende græsslå-
maskine.

Bestillinger indløb
I sommer, da jeg var i Tarp, blev jeg

spurgt om jeg ville sælge den gule
græsslåmaskine. Det ville jeg nu ikke,
for jeg er jo blevet glad for den flyvende
plæneklipper. Det var noget anden hvis
jeg havde haft flere af slagsen. Derfor
vendte tanken tilbage om at bygge en
ny og lettere udgave. Det nævnte jeg for
de andre modelflyvere i Tarp. Det
kunne jo være, at når jeg alligevel skulle
i gang med at lave 6n til mig selv så

kunne jeg måske lave flere sæt. Ikke
færdige modeller, men sæt med alle
skumdele udskåret, samt alle de væ-
sentlige trædele, understel m.m. Næ-
sten som et færdig ARC (almost ready
to cover) byggesæt. Den sidste dag i
Tarp stod jeg med ti bestillinger på den
nye teoretiske model fra de tyske mo-
delflyvere.
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Klistermærker og en ekstra bestilling
I efteråret gik jeg i gang med en prote-
type. Jeg lavede først en auto cad teg-
ning med alle de skabeloner jeg skulle
bruge. Midterkerne og motorgondol til
udskæring i styropor. Sidestykker,
bundstykke og understels bundplade til
udskæring i krydsfiner.

Der skulle også laves eller skaffes Ginge
overføringsmærker til 11 fly. Måske ville
firmaet Ginge A/S hjælpe mig. I dag
hedder firmaet AL-KO Ginge A/S. Jeg
ringede til AL-KO Ginges salgschef, og
spurgte, om de havde en stak gamle kli-
stermærker liggende med Ginge logo
på.

Han spurgte nysgerrigt hvad jeg skulle
bruge alle de mærker til, og jeg fortalte
ham om mit flyvende græsslåmaskine-
projekt. Han lyttede med stor interesse,

og vi fik en god lang samtale om det, at
bygge og flyve med modelfly i sin fri-
tid.
Jeg fortalte ham også om optagelsen på
Youtube fra mfc-tarp-2012. Han synes

det var en sjov idi og ville gerne sende

nogle AL-KO klistermærker til mig. Tie
timer senere havde jeg igen AL-KO Gin-
ges salgschef i røret. Han ville høre om
jeg kunne lave en komplet model med
alt udstyr: motoI, fjernstyrings anlæg,
servoel, lader og batterier til deres salgs-

udstillinger i Danmark og Norden.
Det endte med at vi indgik en aftale om,

at jeg skulle lave en flyvende AL-KO
græsslåmaskine til dem.

Indkøb og udskæring
Så blev der indkøbt: Styroporplader,
opladeq, fjernstyrings sæt, motot k ydr-
finerplader, balsa pladeq, understel,
hjul, hængsler, auto lak, papir til be-
klædning, cellulose fri lak, maling på
spraydåser og klar lak.
Det gik rimeligt hurtigt med at lave

selve skumkernen. Den blev skåret ud
med skæretråd. Jeg havde fremstillet
alle skabeloner i 4 mm krydsfiner. En
rund tallerken blev brugt som skabelon
til hjulene, som også blev skåret ud med
varmetråd.
Sammen med en ven fra den lokale mo-
delflyveklub, fik jeg lavet to komplette
sæt på en aften.

Slibning burde foregå udendørs
Derefter begyndte det store svineri med
at slibe selve skumkernerne med fint
sandpapir. Jeg lignede en snemand,
kælderen et vinter landskab og kære-
sten var ikke særlig imponeret. ]eg kan
kun sige, at man skal tænke over at gøre

det udendørs i stedet for indendørs.
Støvet er næsten ikke til at få fjernet
igen. Det sidder fast i alting. Efter en
lang proces med slibning i flamingo, for
at få det resultat jeg krævede, begyndte
fremstilling af dele i 4 mm krydsfiner til
sidestykker, bundstykket til understel-
let, samt midterstykket til motor m.m.
Det gik let, for jeg fik lavet alle delene
på 6n aften, også spanter og frontstyk-
ket til motoren. Derefter udhulede jeg

hele midterstykket med en lang sav-
klinge, som passede i dybden, der hvor
side og bundstykket skulle være. ]eg fik
også lavet topstykket i 4 mm krydsfiner
som afslutningsplade. Det blev limet
fast med 30 minutters epoxy og jeg fik
lavet forstærkninger rundt om alle fire
hjørner med trekantlister.
Selve håndtaget er lavet i 4 og 5 mm
balsa plader og bundstykket som hånd-
taget hviler på er udlørt med 4 mm
krydsfinerplader som blev afsluttet
med trekantslister hvor alle hjørnerne
afsluttes. Eftersom alting passede sam-
mery gik jeg i gang med at finspartle
skumkernen og slibe og slibe. Det var
en meget lang proces for at få en så pæn
overflade som muligt. Det kan godt
svare sig at bruge 30 timer mere på den
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opgave, for at få en overflade som bare

spiller uden huller eller buler.

Klar til papir
Nu stod den klar til at få brunt papir
over det hele. |eg brugte en god blan-
ding tapetklister for ikke at få rynker i
papiret. Det blev gjort meget vådt, næ-

sten gennemvædet. Derved kunne jeg

trække, og lave afslutningen fuldstæn-
dig som jeg ville have dery uden nogen
form for rynker eller folder. Da tapet-
klisteren blev tør, gik jeg i gang med at
give alle dele lak. Tre gange med let
mellemslibning - korn 400. Jeg fik det,
som jeg gerne ville have det, med en
meget stærk overflade og en pæn af-

slutning.

Maling og overflade

|eg har en bekendt, som
har et lille malerrum i
byen hvor jeg bor. Her
fik jeg lov at sprøjte-
male flyveren. Først

malede jeg med sølv-
farven. Lavede afdæk-
ning, og fik så lagt den
sorte farve på. Til sidst

fik det hele en gang klar lak. Efter syv
dage blev det hele poleret op til en skin-
nende overflade.

|eg gik i gang med at udmåle tyngde-
punktet som ligger 19.5 cm fra forkan-
ten. Hvis man placerer sine fire servoer

og modtager i midten og batteriet lige
foran tyngdepunktet, passer det lige i
øjet med motoren monteret. Jeg har
valgt en os-max 61 FX med standard
potte. Den burde være stor nolg til den

nye 3,2 kilo græsslå maski ne.

Den "gamle" gule Ginge model vejer 4.1

kilo. Så mon ikke der er gode chancer
for, at den nye lette AL-KO model

kommer til at flyve noget bedre end
den gamle Ginge. Langt om længe

fik jeg lavet det hele færdig og
justeret rigtigt ind med ud-

slag osv.

Færdigt arbeide, næsten ...

Det var arbejdsbeskrivelsen af hvordan
jeg lavede de to første flyvende plæne-
klippere. Den første til mig selv, og der-
næst den til AL-KO.
Så kom dagery hvor AL-KO Ginge sæl-

geren kom for at hente den nye fly-
.vende græsslåmaskine. Han synes den

var flot og var meget tilfreds med resul-
tatet. Han fik forklaret hvordan de skal
lade strøm på sender og modtager, og
hvordan alting fungerer. Jeg ved ikke
om de selv "tør" flyve med den. Vi af-
talte at jeg en dag i foråret 2013 skal
flyve den for dem. De skal lave en vi-
deooptagelse, som skal bruges til en

::LCskampaCne 
på udstillinger og mes-

Fremstilling af de ti sæt til Tyskland
pågår. Når de er færdige er jeg glad, så

er jeg vist også mættet af modelbyggeri
for en stund. Så er det forå4, græsset be-

gynder at gro, og jeg skal ud og flyve
med mine græsslåmaskiner.

Michael Dalgaard Jensen
oY 5920
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;ii Med'de oråbegyndte
tllen3Wo Yak 55M Ira Krilll&lffitSil
Her er så historien om en helt unik
mode'|, som er dansk.
Egentligt havde jeg tidligere på året
kigget på Krill Models store 37% Yak,
som afløser til min store SU-29. Jeg
havde læst at deres Yak skulle være
særdeles velflyvende. Efter et træf i
Sverige, hvor jeg havde set en Yak
flyve, havde jeg besluttet mig foq, at
det skulle være sådan en model som
skulle erhverves til den kommende
sæson. Køn er den godt nok ikke. Så

hvordan kunne den blive lidt køn-
nere?

Den kunne leveres i mange standard-
bemalinge4, men ingen af dem faldt
mig lige i øjnene, som en rigtig
"Show Pleaser"... men så var det de

gyldne ord faldt fra kæresten, og det
fik gang i tankerne.

Hvem var Fønix?
Ind og google hvem hr. Fønix var; og
det gav pote. Et rigtig ildbæst kom
frem, lige noget der kunne gøre en tu-
degrim Yak til noget helt unikt, på
alle flyvepladser den måtte komme
på.

Et par billeder i en email med teksten
"kan du ikke få Krill til at lave en
skitse af en Yak der er bemalet sådan
til mig !" blev sendt min ven ]oen,
som har Hobby4you på fyn. Og så

var vi i gang med en lille ny. Der gik
ikke mange dage, så kom der en mail
retur med et udkast. Det røg tilbage
igen med et par justeringer. Men efter
lidt skriverier frem og tilbage, kom vi
frem til det rigtige resultat på det en-

delige design. Nu var det bare at
vente de 72uger, som det skulle tage,

før fuglen var ruget ud og parat til at
flyve.

Ventetid er godt
Godt og vel tre måneder senere kom
der en mail fra Joen eller rettere sagt

Joens kone Ella. EIIa skrev at der var
ankommet en kæmpe kasse til mig,
men at Joen desværre var ude og
rejse og først kom hjem 14 dage se-

nere! ! Krise er vist ordet der bedst be-

skriver hvad der Iøb igennem mit

30

hoved. Ella havde også været så flint
at vedhaefte et fint lille billede af min
fugl i mailen, så jeg kunne se hvor fin
den var blevet.
Nå men tiden gik heldigvis hurtigt,
og da Joen endelig dukkede op med
kræet, havde det været alt ventetiden
værd. Den var helt vildt flot. Intet bil-
lede kan vise hvordan den ser ud i
virkeligheden.
For at give et indtryk af hvor meget
arbejde der er i at male sådan en

model, kan jeg afsløre, at der er der
brugt 90 timer kun på malerarbejdet.

Derudover er modellen først blevet
spartlet for fejl og blevet samlet del-
vis. Så er den blevet malet hvid som
grundfarve og li1la perlemor som
anden grundfarve. Derefter er air-
brushmotiverne malet på. Da den så

stod klar, fik den tre lag klar lak, og
derefter poleret så den i dag står per-
fekt. Man må sige, at det er rigtig
håndværkl

Hvad med vægten?
Hvad så med vægten vil nogle nok
tænke. Nu når der er blevet smidt så

.\lt.:;.rj1,1:-' r!\ I ;11'_.1
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)el 1: om modellen

meget maling på? Ja det er et rigtig
godt spørgsmål. Krill siger at man
kan forvente en vægt forøgelse på 1

til2% når de leverer sådan en model
i modsætning til er9 de har malet i
formen når de støber den. Men det
jeg har oplevet eq, at der ingen forskel
er på vægten. En af mine rigtige gode
venner har nemlig en Yak magen til
miry bare i standardbemaling, og den

vejer det samme som min - flyveklar.

Flyveegenskaber
Oghvordan flywer den så? Den flyver

helt fantastisk må man sige. Med bare

18,5kg og næsten tre meter i spænd,

er det nærmest som en indendørsmo-
del at flyve. Den er ikke lumsk på

nogen måde t og gØr kun det man
beder den om. Den kan flyve eks-

tremt langsomt. Så langsomt at man
næsten tror det er løgn, men man skal

ikke være nervøs, for den er kon-
strueret til det.
Det største problem er næstery at den

er så let, at den kommer enormt hur-
tigt op i fart ved den mindste berø-

ring af gaspinden. Og det kan godt

give lidt problemer under landing.

f";t§ Fortsættelsen

.ir ,:'i Det var så lidt om bemalingen og mo-

dellen men ikke så meget om det der
:' , gemm€r sig under fjerne på den. Men

man skal ikke afsløre alt med det
samme, så der følger endel2, med en

beskrivelse af de spændene ting og

sager inde i den, og om bygningen,
og de overvejelser jeg har gjort mens
jeg byggede modellen.

Andreas Larsen
NFK
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Nyd også forsiden på dette nummer af Model-
flyvenyt med Andreas og hans Fugl Fønix
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M Norge ZOLZ

Efter en sæson med meget omskifteligt flyveveir,vat det danske hold klar til at drage til det norske for at slås med bro-

derfolket fra Norge og Sverige. Sidste år - i Grenå - trynede de os.

Kristian Pade Nielsen, Lars Løth og
Sven Lundgren skulle slås i Basic klas-
sen. Michael Lund, Erik Nymark og Kaj
H. Nielsen i Sportsman klassen.

Det danske hold mødtes på Starmoen
Svæveflyve Centel, hvor vi camperede
eller boede i hytte og det var også her
på centreret vi skulle flyve.
De som kom tidligt mødte IGG folket,
som havde stævne i weekenden før NM
- det var spændende at se dem flyve.
IGG står for " Interessengemeinschaft
GroBsegler" ogher fløj de med op tllr/z
skala svævemodeller, som blev trukket
op i flyslæb.
Da de var færdige om tirsdagen, kunne
vi indtage det norske luftrum. Erik bøv-
lede med sin motor i Extra'en. Den
kunne ikke køre når næsen kom ca. 30

grader op, så den blev sat til side og re-

serven kom frem og blev benyttet til
konkurrencen.
Onsdag var officiel træningsdag, og der
blev fløjet max. på tre flight lines i ret-
ning 150-330 grader. Hvis der var sol på
himlen skulle der skiftes side omkring
middag for ikke at flyve op i solen.
Om aftenen blev der gjort "klar til
kamp" , kun Lars, der først ankom ons-
dag aftery havde ikke mulighed for
trimflyvning.

Dansk holdleder med respekt
Lars var vores holdleder. Han har sat sig
ind i reglerne og kunne huske dem. Det
giver respekt hos vores konkurrenter og
er en stor hjeelp for holdet. Vejret var
1,00% med alle dagene. Det er jo uvant
for os med stille vejr flere dage i træk,
men det havde vi.

Da der havde været frafald i dommer-
puljeo måtte piloterne dømme hinan-
dery så onsdag aften blev der lavet en
ny liste med hvem, der skulle dømme
hvad og hvornår. Endelig blev der truk-
ket startrækkefølge, Michael var "træk-
kedreng" og som det sympatiske
menneske han jo er, så trak han sig selv
som den første i Sportsmary det var dog
ikke så slemt, for det var Basic klassen
der lagde ud.

Norsk briefing
Torsdag k1.0900 var der briefing i han-
garery hvor vi havde parkeret vores mo-
deller.
Det startede efter min mening noget Iøst

med flere diskussioner. Lars og jeg kig-
gede på hinanden. Vi kommer jo fra en

verdenhvor enbriefing ikke er et debat-

Der skal da "hældes vand fra kartoflerne" en gang i mellem.

: Iir:iri.ili,i. :l

Lars (LAI) Løth med sin 2.2m Yak 54.
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forum, men det var nordmændenes
måde, for senere kørte det efter en sno{,

hvor tiltag til debat om ting der var fast-
Iagt blev afvist. Det var en fornøjelse.

Basic og Sportsman
Som sagt var det Basic der fløj først, og
her blev der lagt ud med en rigtig flot
flyvning, så det lagde jo fra starten pres
på de efterfølgende.

|eg sad som dommeq og man kan sige
at danskerne lagde blødt u d, såblødt at
Pade efterfølgende var sikker på, at der
var regnet forkert i hans dommersed-
del. Han huskede sin flyvning helt an-
derledes end opslaget viste. Det kan
være rigtig svært at sammenligne sin
egen flyvning med konkurrenternes.

I anden runde var nerverne på plads og
Pade rykkede op ad listen og fløj nu,
som han havde drøm! athan fløj i før-
ste runde. Lars og Sven oppede sig lidt,
Lars kæmpede med en højderorsservo
som ikke trak det den skulle. I tredje
runde havde Sven ikke spændt sine mo-
torbatterier fast nok, så han fik ret hur-
tigt motorstop, men nødlandede flot
uden problemer på back up batteriet.
Fjerde runde blev så vidtjeg husker sta-
tus quo for de danske piloter (se resul-
taterne senere).

I Sportsman havde vi ikke yderligere
problemer med modellerne, og efter
færste runde var optimismen i behold,
men vi 1å rigtig tæt. Det fortsatte i anden
runde, så man talte nu om at placerin-
gerne afhang af den tredje og ukendte
runde (eller sekvens som det hedder i

IMAC) som skulle flyves fredag mor-
gen. Det kom nu ikke helt til at holde
stik, men den ubekendte er ofte der
hvor fårene skilles fra bukkene. I fjerde
og sidste runde formåede jeg at gøre de

to der lå på henholdsvis første og anden
pladsen rigtig nervøse, indtil vi fik det
endelige resultat lørdag aften. Det var
da en rigtig god fornemmelse.

Laaang fredag
Om fredagen blev det fra morgenen be-

stemt, at flyve så længe det var mulig
om eftermiddagery da vejrudsigten til
lørdagvar tvivlsom. Det blev en lang og
god dag med rigtig flot flyvning og vi
sluttede med Sportsman, før det blev
for mørkt. Så var Basic og Sportsman
færdige og der manglede nu kun en
runde i Intermiddate og Advance, samt
en sekvens Freestyle til om lørdagen. I
de to klasser så det ud som om man var
tilfredse med placeringen fra om freda-
gen, der blev i hvert fald ikke ydet i
samme grad som dagen i forvejen.

Freestyle
Lørdag kl. 1300 var der Freestyle. Her så

vi pludselig pilote1, som ikke havde flø-
jet med i de foregående dagø stille op...
.. Det er åbenbart efter reglerne, bare
man tidligere har deltaget i en IMAC
konkurrence.

Der kom nu folk som kunne rulle i en
uendelighed og lave nogle krappe ma-
rtøvre\ men ikke magtede den svære di-
sciplin nemlig at flyve til musik. Der var
små passager hvor det lignede, men en
hel flyvning har vi stadig til gode.

Mht. det tekniske, så var der kun min-
dre uheld, motorstop og lign. Model-
lerne var alle skalamodeller, F3A eller
lignende modeller var der ikke i Basic.

Nogle få havde problemer med at
starte, jeg selv måtte trække flere gange
i propellen om morgenen hvor der var
flere frostgrader. Der var flere løsninger
på en Power box, men de var i de fleste
større modeller. Der var elmotorer fra
den mindste til den største model, men
ikke så mange. Benzinmotore4 udstød-
ning og propeller som vi kender det,
dog er det min fornemmelse, at nogle
havde skiftet deres trebladede propeller
ud med en tobladet, de larmede i hvert
fald meget mere end tilladt på vores
pladser. Alt i alt høj standard i modeller.

Jeg tror ikke composite modellerne var
i mindretal.

Vi havde en rigtig god tur til det norske,
vi hyggede os, vi var sammen med
vores broderfolk og på trods al at vi
konkurrerede, var der en kammeratlig
stemning gennem alle dagene. Vi ind-
friede ikke helt de enkeltes forventnin-
ger/ men lærte så til gengæld at der kun
er en vej til succes: Nemlig at have grejet
i orden og så træne så finpudsningen er
afsluttet inden man tager hjemme fra.
Den danske model med "Det går jo
nok" duer ikke, hvis vi skal på podiet.
Kom ud af skabet og lær kunstflyvning,
gerne sammen med IMAC folket.

Kaj H. Nielsen

I

i

To af de danske Topguns Lars og Sven Det danske IMAC landshold.
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Efter selv at have deltaget i flere kon- korte, fordi det kritiske ved en FlAhøj-
kurrencet' på frosne skandinaviske søe4 start er evnen til at accelerere og lidt
hvoraf flere har været på biank is, fik jeg mindre vigtigt at kunne bremse op igen.
efterhånden investeret i det egnede fod- Derfor blev tidsmålingen foretaget fra
tøj til at løbe på blank is - Cricketsko! ; stilstand til stilstand, så evnen til at ac-

" 
:/fr celerere og bremse helt op igen blev

Det tog noget tid at komme frem til ind- målt.
købet af cricketskoene og det måtte
være på sin plads at afprøve det nye
materiel og holde det op mod to andre
løsninger. Endelig bød der sig en lejlig-
hed på en grusløbesti i Albertslund,
som var frosset til med blank is. Farligt
at gå på og meget velegnet til at simu-
lere forholdene på en sø med blank is.

Testen blev gennemført med tre gen-
nemløb af en lige kort strækning og tre
gennemløb af en kort strækning med et
90 grader sving. Distancerne blev valgt

j

,,3t

Vinterdæk til modelpiloter!
Kontakten til underlaget skal være i orden, også når underlaget er is!

Modelflyvere som skal bevæge sig
rundt på is har indimellem opievet pro-
blemer med at stå fast og fritflyver F1A-
folket har en speciel udfordring, fordi
der skal løbes rundt med modellen på
snoren. Til sidst skal der spurtes for at
få maksimal højde på modellery når den
bliver sluppet fri af linen.

Fritflyverne har tre vinterkonkurrencer
i World Cuppery som foregår på frosne
søer i Norge, Finland og Sverige. Forde-
len ved sØerne er de rigelige pladsfor-
hold med en helt plan uforstyrret
overflade og svag jævn luft. Ulempen
ved søer er at de indimellem kan blive
meget glatte, mens de andre år er dæk-
ket med sne, hvilket giver den en over-
flade som ligner en almindelig mark.

3B

De testede sko var et par gode løbesko,
et par støvler med påmonterede "spi-
kes" og endelig cricket skoene. Test-he-

sten var undertegnede og fotografen
var Niels Buch Jensen.

Resultatet blev som forventet og det er
nu dokumenteret, at løbesko der passer

til underlaget er meget vigtigt. Det bli-
ver spændende at afprøve det i praksis.

Lars Buch Jensen
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kes" som borer sig ned i isen og sikrer god kontakt. Resultatet er lige så godt
merdag. Til gengæld er de noget skidt at løbe på når underlaget er asfalt eller
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Tre forskellige løsninger til at opnå god kontakt med underlaget. Til venstre skoen med stål "spi
gode løbe-sko en som- *&'

kry
hårdt underlag. I

midten den gode løbesko, som ikke er meget bevendt på is. Giver en meget r fornemmelse på is

Til højre et godt kompromis. "Spikes" som de hedder i butikken er et sty med seks plastik-

dupper med metal tråd i der går 2 mm ned i isen. Støvlen holder dig
med at holde balancen.

og spikes hjælper dig

t,

Testresultaterne blev: §
Sko Nike Lunar glide løbesko Timberland støvler m. spikes 4fl Gray Nichols Cricket sko
Pris 1200 kr. 1200 + 250 kr. 400 kr.

Butik Sportsbutik Spejdersport Cricket klub
Tider - gennemsnit af 3 gennemløb

Lige strækning 9,4 sek. Z5 sek. 5,1 sek.

Strækning m sving 9,5 sek. 8,7 sek. 5,9 sek.

!"/, <t <j,:l!1v v t: t:v 1 1 I ?-.i1 1 3 39
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30. december 20L2 døde den engelske

modelflyver George Fuller efter no-

gen tids alvorlig sygdom.

George var passioneret fritfllwer det

meste af sit liv - og rigtig mange ken-

der hans mest berømte model, motor-

modellen "Dixielander", som blev

konstrueret i 1956 og som i 1959 blev

lanceret som byggesæt af firmaet Yeo-

man. Der blev solgt over 6.000 af dis-

se byggesæt - og siden har andre

overtaget produktionen, så man kan

stadig købe materialesæt til model-

len.

Ved 50-års jubilæet for Dixielander-

byggesættet blev der i England arran-

geret et særligt jubilæumsstævne,

hvor alle deltagere skulle flyve med

Dixielander.

I forbindelse med jubilæumsstævnet

skrev George Fuller nedenstående ar-

tikel om sit liv som modelflyver til

"The NEW Clation", der er klubblad

f or veteranmodelflyveklubben SAM

L066 (SAM = The Society of Antique

Models).

George Fuller fotograferet med en nybygget Dixie-

lmder i 2008. Modellen er udstyret med en 1,5 cm3

motor og er beregnet til at flywe "Open Power".

Å.R:tiKLEt",l ilfi t)vEli§AT Ar pER §itull-

NET. 0RlslNÅL §KRf,vgr Å!: CHARI-I8

BROWN oG U,§IViIT I SåN T§CAT

ILECTRCT.j]I] NHWJ Nn. 555"

Per Grrrnnet skriver om oversættelsen:

Oversættelsen er forholdsvis præcis, dog har jeg

bøiet sproget lidt for at gøre det mere læseligt.

jeg har lavet ei par henvisninger vedr. Amy
johnson og Handley Page-fabrikken - de står sidst

i artiklen.
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Jeg voksede op, da udviklingen af fly-
vemaskiner for alvor begyndte. Den-
gang var man ikke sikker på, om en ny
flykonstruktion kunne flyve, når den
første gang skulle på vingerne. Testfly-
verne satte livet på spil - det var ikke
som i dag, hvor computere garantere4,

at nye fly virkelig kan flyve.

]eg har altid været fascineret af fly
Jeg huskeq, at jeg som dreng kiggede op,

hver gang jeg hørte et fly og råbte "Hej
Amy Johnson*" - hun var tidens store
idol. Jeg byggede "flyvemaskiner" af
nogle store orange kassel, som jeg

kunne sidde i og lege at jeg var pilot.
Så vidt jeg husker fandt mit første møde
med modelflyvning sted i vores lokale
bladforretning. De solgte små svæve-
modeller lavet af pap. Vingen sad i en
revne i kroppen - det virkede fint. De
kostede omkring en halfpenny og var i
øvrigt lavet i fapan. Jeg brugte time efter
time med at kaste dem op i luften - og
efterfølgende ændre på dem ved at
klippe vingerne til og justere dem for at
få modellerne til at glide bedre. Dermed
lærte jeg lidt om teorien bag flyvning -

og om hvordan man trimmede model-
flv.

leger lødti Islington i det nordlige Lon-
don. Dengang var det et ydmygt kvar-
ter. Det har ændret sig - i dag er det et
fint kvarter, der bl.a. har huset vores tid-
ligere premierminister Tony Blair.

Første møde med modelflyvning
Som 8-årig midt i 1930'erne kom jeg-

forbi en nyåbnet hobbyforretning. I vin-
duet så jeg en gummimotormodei
beklædt med rødt japanpapir.

I det øjeblik blev jeg for alvor fanget af
modelflyvningen. Jeg løb hjem til min
mor for at få penge til at købe balsalister
og beklædningspapir. Men ak - jeg var
ude af stand til at bygge modellen, så

jeg måtte igennem en frustrerende pe-
riode, indtil jeg lærte at bygge.
Min første næsten færdige model var et
biplan bygget efter et Megows byggu-
sæt. Når jeg skriver "næsten", skyldes
det, at jeg var så ivrig efter at se den
flyve, at jeg prøvede den med kun ne-

derste vinge færdig. Det siger sig selv,

at forsøget endte katastrofalt.
Så kom krigen, vores hus blev bombet,
så vi flyttede til St. Albans, Herts.
Derefter skete der ikke noget i model-
flyvesammenhæng, før freden kom.
Efter krigen var jeg med til at genstarte
St. Albans modelflyveklub, som mange

r,.1t:ti,:11:t, t r: t:vi ::. / 7i:|:l

år senere kom til at arrangere de be-
rømte All Britain Model Aircraft Rallies
på flyfabrikken Handley Page's Radlett-
lufthavn**.

|eg var så heldig, at en af mine lærere i
skolen var en dygtig modelflyver - til
min store glæde hjalp han mig og for-
årede mig adskillige modeller.

Opblomstring efter krigen
Efterhånden blev krigstidens begræns-
ninger for modelflyvning ophævet, så

byggesæt, modelmotorer mv. kom på
markedet igen. ]eg byggede Frank
Zaic's "FIoater" efter et amerikansk
byggesæt - det var en for mig, usædvan-
lig stor svaevemodel.

En af tidens dygtigste modelflyvere var
Ted Buxton, der blev medlem af vores
klub. Han var venner med Mick Fart-
hing, som var manden bag udbredelsen
her i landet af superlette gummimotorrno-
deller med Marquardt S2-vingeprofil.
Ted, som forresten rejste til USA sidst i
1940'erne, har jeg desværre ikke set

siden - han var et af mine forbilleder.

Jeg forsøgte at kopiere en af hans mo-
deller. Jeg vil aldrig glemme hans ud-
tryk, da han så den - da kom jeg virkelig
ned på jorden!

Efterhånden blev jeg bedre til at bygge
modeller - det var primært letvægts-
gummimotormodeller og wakefields
(nu klasse F1B).

Jeg arbejdede i en hobbyforretning, ind-
ti1 jeg blev indkaldt til tieneste i Royal
Air Force i 1948. Efter to års tjeneste for-
lod jeg flyvevåbnet og gjorde bekendt-
skab med Ron Hinks, der siden deltog
på såvel det britiske wakefield- som A2-
iandshold.

Succes med motormodeller
Jeg blev daglig leder af hans hobbyfor-
retning i Luton. Ron var også partner i
firmaet A.A. Hales Ltd., der senere be-

gyndte at producere byggesæt under
navnet Yeoman.

Jeg giftede mig, og da min kone snart
efter ventede vores søn, måtte hun op-
give at være hjælper, når jeg startede
mine svævemodeller og wakefields.
Derfor besluttede jeg at koncentrere mig
om motormodeller.
Tidligere havde jeg sværmet for sære

konstruktioner med kontinental inspi-
ration som fx pendulror og lignende,
som jeg havde set ved internationale
stævner på Eaton Bray Model Sports-
drome.

Den første motormodel, som jeg fik suc-

ces med, var konstrueret så enkelt som
muligt. Den hed "Stomper" og blev om-
talt i Aeromodellers februar-udgave i
1953. Konstruktionen er stadig populær
i Australien, hvor den kan deltage i old-
timer-konkurrencerne.
Erfaringerne med "Stomper" blev brugt
i"Zoot Suit", som jegtløj til en lands-
holdsplads på det britiske VM-hold i
7953.Jeq, var tæt på at vinde, men måtte
nøjes med andenpladsery da Dave
Kneeland fra USA fik skubbet sig foran
mig.
Dagen efter var jeg i øvrigt tidtager på
amerikanske Joe Fosters fly-off-start,
der gjorde ham til wakefield-verdens-
mester!

Dixielander-modellen
Ud fra erfaringerne fra mine hidtidige
modeller udviklede jeg "Dixielander"-
modellen, som gjorde det meget lettere
at vinde konkurrencerne. Modellen var
helt som den skulle være. På det tids-
punkt arbejdede jeg for Yeoman, som
producerede byggesættet til "Dixielan-
der" fra omkring 1959.

Da det var en enkel model både at
bygge og flyve, blev den meget populær
i 1960'erne. Den popuiaritet stækkede i
nogen grad mine vinget, idet jeg igen og
igen blev besejret af min egen konstmk-
tion!

Jeg byggede en FAl-version af "Dixie-
lander", men jeg kom ikke på holdet. En
af mine klubkammerater, den nu af-
døde Carl Simeons, fløj imidlertid med
sin "Dixielander" ved verdensmester-
skaberne på Cranfield 1960 - det år,

hvor konkurrencen endte uafgjort. Jeg
var i øvrigt britisk holdleder det år.

VM 1950 på Cranfield endte med at 13

modelflyvere havde fuld tid - dvs. 5x3

minutter - i de indledende runder. Reg-

lerne var på det tidspunkt sådan, at
man derefter skulle flyve videre - med
3 minutters max. og fuld motortid - ind-
til man fandt en vinder. I Cranfield fløj
rr.an12 fly-off-runder de følgende seks

timer - og efter de 12 runder havde fem
deltagere fortsat fuld tid. De blev så ud-
råbt som vindere alle fem!
Min FAl-Dixielander var også ganske
konsistent. Ved en konkurrence fløjjeg
og en anden max. efter max., indtil vi
efter 10 runder enedes om at stoppe!
Det siger sig selv, at FAl-reglerne blev
ændret året efter VM på Cranfield.
Dixielanderen blev ved med at vinde
konkurrencer. John West var en af de
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bedste britiske modelflyvere, og han

vandt stort set alt med sin særlige let-
vægts-udgave.

Til de amerikanske mesterskaber
I 1965 læste jeg, at de amerikanske me-

sterskaber var blevet vundet med en

standard Dixielander. På det tidspunkt
havde jeg selv udviklet modellen med
større spændvidde og en 5 cm3 motor.
jeg kaldte den E-Type Dixielander (E

står for "extended" - forlænget). Den
version havde diverse mekanismer, fx
auto-ror, tailplane-setting mv. Den

havde fine præstationer, men var allige-

vel ikke så god som originalenl
Efter Dixielanderens succes ved de en-

gelske mesterskaber besluttede jeg at

rejse til USA og deltage i de amerikan-
ske mesterskaber L966 i Clenview ved
Chicago.
Dengang fløj vi r England med 10 se-

kunders motortid, men da jeg kom til
konkurrencen, opdagede jeg, at motor-
tiden var 15 sekunder i USA.

I min første flyvning kom modellen
meget højt, og selvom andre modelfly-
vere stadig kunne se dery sagde den of-
ficielle tidtage4 at modellen var

forsvundet i skyerne og stoppede uret
på3:52 (maxtiden var 5 minutter), så jeg

blev kun nummer tre. Sådan er livet!
Noget jeg altid vil huske fra Glenview
var, at min termikbremse svigtede
under trimningery og en ung fyr jagtede

modellen sammen med mig. Heldigvis
kom modellen ned. På hjemvejen
spurgte han, om jeg var englænder, og

om jeg vidste, at hans bedstefar havde

skoforretninger i England?

Jeg svarede, at jeg næppe kendte ham,

men hvad hed han? "Scholl," svarede

fyren.

Tilbage på landsholdet i L969

|eg har aldrig været voldsomt seriøs med

F1C klassen. Hver gang jeg troede, at jeg

havde styr på klasser; skete der en æn-

dring i måden at flyve på. Jeg kom dog på

det britiske landshold i F1C til VM i
Østrig 1959 med min "Tiad Lad"-kon-
struktion. Jeg kom igennem til fly-offet,
men fik lettet haleplanet for megef så mo-

dellen begyndte at stalle og derfor kun
nåede 9. pladsen.

Et lykkeligt øjeblik i mit liv vaq, da min
søn Chris vandt Open Power konkurren-
cen ved de britiske mesterskaber i 1969.

Jeg havde vundet de øvrige klasseq, men

havde aldrig haft held i Open Power. Jeg

var særlig god i PAA klassery som jeg
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vandt to år i træk. Naeste år blev reglerne

ændret....

Jeg holdt modelflyve-pause i nogle år for

at hellige mig arbejdet, men så meldte ly-

sten sig igen. Jeg flyttede til Devon i 1985

og blev medlem af Bristol and West mo-

delflyveklub.
Det tog lidt tid at finde rytmen igerL men

i 1995 vandt jeg ornsider Open Power

klassen ved de engelske mesterskaber. Og

ikke blot det - jeg blev også mesterskaber-

nes Power Champion samme år. Nu fløi
jeg en højvinget model med en SuPer

Tigre 5 cm3 motor. Modellen he d "Jazzer" .

Efter min ydmyge mening er det den

mest ydedygtige Open Power-model jeg

nogensinde har fløjet med.

NFFS Model of theYeati1972
Et af de stolteste øjeblikke i mit liv vari da

jeg i 1972modtog NFFS' (den amerikan-

ske modelflyveforening) "Model of the

Year" pris for Dixielander.

En stor aere, ikke mindst når man tænker

på hvor mange fine amerikanske model-

ler der var at vælge imellem. I1996mod-
tog jeg igen en pris for Dixielanderen.

11947 deltogjeg i de første britiske me-

sterskaber - og i L997 , præcis 50 år efte4

vandt jeg Slow Open Power konkurren-
cen med en modificeret Dixielander. Det

kan aldrig gøres ige+ og det giver mig en

stærk følelse af tilfredshed.

Det kan næppe komme bag på nogery at

jeg elsker jazz - det er i jazzen, jeg finder

navnene til mine modeller: Stompe4, Zoot

Suit, Dixielander, E-Type Dixielandet
Mini-Dixielander Tiad Lad, Jazzer, Mint-

lazzer og-hvis min seneste F1J-konstruk-

tion flyver tilfredsstillende, vil jeg kalde

den"lazzman".
Mit liv som modelflyver har været spæn-

dende; det har oven i købet hjulpet mig

erhvervsmæssigt. Modelflyvere er den

slags menneskeq, som man er glad for at

kende og beskæftige sig med - uanset po-

litiske og nationale skel.

Gennem modelflyvning har jeg fået ven-

ner verden over.

George Fuller

"Open"-konkurrenceklasserne
I modsætning til Danmark og de

øvrige kontinentale lande, hvor
der stort set kun flyves fritflyv-
ning i de internationale FAI-klas-
ser, er de såkaldt "åbne" klasser

meget populære i England (og

vistnok fortsat også i USA).

Mens en FAl-motormodel i klasse

F1C er underlagt begrænsninger

på størrelse, motorstørrelse, mo-
torløbetid og planbelastning, er

eneste begrænsning i "Open"-
klasserne motorløbetiden.
Man må selv bestemme motorens

størrelse, modellens vægt og plan-
areal osv., osv.

I England har man oven i købet

også en regel om "re-entry" - altså

at man kan starte forfra, hvis man
dropper en start. Så betaler man
nyt startgebyr og begynder en ny
serie på typisk tre flyvninger. Og

kan altså alligevel nå i Fly-off, hvis

det smuttede i første forsøg ...

Filosofien bag det er, at det er f1y-

offet, som er den egentlige kon-
kurrence. Det er også "åbent", idet
man ikke opererer med max-tider
i f1y-offet.

Groft sagt kan man sige, at vinde-
ren er dery der finder god termik
og er mindst ked af at miste sin
model!
Dixielander er konstrueret til at

flyve "Open"-konkurrencer. Dels

fordi den kan bygges meget let -

og dels fordi den ikke er mere

kostbar at lave, end at man kan
flyve den bort, uden at det er ens-

betydende med et stort økono-

misk tab.

Et udsnit af deltagerne

ved Dixielander 50 års-

jubilæumsstævnet i 2009.
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"Dixielanderens forkrop er karakteristisk pga. sin

højø svungne pylory hvorpå vingen sidder."

"Ron Summersby er mester for denne smukke,

klassiske Dixielander".

*Amy 
Johnson (1903-41) var blandt de første kvindelige luftpionerer. Hun fløj som

første kvinde solo fra England til Australien i 1930, en tur på ca. 18.000 km, som tog
hende 19 dage at gennemføre. Flyet var en de Haviland Gypsy Moth, som hun
havde anskaffet med hjælp frabl.a. den engelske Lord Wakefield, der er kendt for
at have givet navn til den første internationale modelflyveklasse (wakefield-klassen

- i dag F1B).

**Handley Page var den første virksomhed i England, der producerede fly - den
blev grundlagt i 1,909 af Frederick Handley Page. Virksomheden lukkede i 1,970 ved
frivillig likvidation. Handley Page producerede en lang række fly, hvoraf det fire-
motorede bombefly Halifax nok er det bedst kendte.

Fakt om Dixielander-modellen:

Dixielanderen en meget enkel model. Vingen er monteret på en py-
Ion, så propellens slipstrøm ikke rammer vingen.

På grund af motorens nedadtræk raruner slipstrØmmen hverken
haleplan eller halefinne. Det gør modellen let at have med at gøre.

Desuden er der et ret stort wash-in i inderste vinge - og lige stort
wash-out i begge tipper.

Det store wash-in i indervingen betydea at vingen giver ekstra op-
drift så snart flyvehastigheden kommer op i stiget. Da kroppen står

næsten lodret i stiget, vil wash-in et betyde, at kroppen - og dermed
hele modellen - snor sig opad i en forholdsvis snæver spiral, nær-
mest som om den kører på indersiden af en cylinder.

Når motoren stoppeq, falder flyvehastigheden. Så betyder det store wash-in i indervingery at modellen cirkler med denne

vinge inderst (pga. wash-in'ets modstand i langsom glideflugt).
En model med stort wash-in i inderste vinge vil normalt flyve meget stabilt og være nogenlunde sikret mod at gå i styrt-
spiral ved flyzning i kraftig termik og turbulens.
Dixielanderen udmærker sig således ved både og stige og glide uden brug af mekanik som autoror og tailplane-setting.
Dixielanderen udmærker sig endvidere ved en enkel opbygning, der kan gøres endog meget let ved at anvende let bal-
satræ. Med en let 1,5 til 2,5 cm3 motor kan modellens totalvægt holdes under 400g, hvilket ikke mindst giver store fordele
ved fly,ning i de engelske og amerikanske "åbne" klasseq, hvor kun motortiden er begrænset.
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Efter at jeg i flere sæsoner havde fløjet
med min gule 27/, Ultimate fra The

World Models, syntes jeg, at der skulle
ske nogetnyt. ]eg ville gerne have en ny
dobbeltdækker, og den skulle være

noget større end min Ultimate, men sta-

dig ikke så stor, at jeg ikke kunne have

den i min bil. Så efter en del søgen på

internettet faldt mit valg på The Beast

100cc fra Hangar 9.

Så skulle jeg bare finde et sted i Dan-
mark, hvor jeg kunne købe min nye

model. Det viste sig dog ikke at være så

let, da der endnu kun var kommet få ek-

semplarer til Danmark. Holte Hobby
var et af de få steder, der havde fået den
hjem, så jeg ringede dertil og fik dem til
at lægge en til side til mig.
Da jeg fik modellen hjem kunne det
ikke gå hurtigt nok med at få den pak-
ket ud, såjeg kunne se hvad der var i de

to store kasser, jeg havde fået med hjem.

Der er kun 6n ting at sige; det er et super

fint kit. AIt er flot limet sammen, alt pas-

ser sammen helt perfekt og alt i kassen

var rigtig godt pakket ind, så der ingen
skader kom på modellen under trans-
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porten. Beklædningen på modellen
skulle lige strammes lidt op, men så var
den også klar til at blive samlet. Så nu
var det bare at gå igang, så jeg kunne få
den ud og flyve.

Montering
|eg har valgt at montere en D4100
motor i den, da jeg har haft rigtig god
erfaring med deres 50cc fra min TWM
27%Ultimate.
Potter blev bestilt fra tyske MTW, som

leverer et specielt kit, som passer til
model og motor. En tre-bladet propel fra
tyske Delro blev det også til. Delro laver
rigtig fine kulfiberpropelleq, som har en

god ydelse og et lavt støjniveau, så selv-

følgeligskulle der sådan en på. Otte stk.

Savcjx SC-1256TG servoer fik jeg også

bestilt. Der skal bruges 6n på hver ba-

lanceklap, 6n på hvert h øjderor og to på

sideroret, og så har jeg sat en Futaba

9202 på gassen. Der blev selvfølgelig
monteret alurorhorn på alle de omtalte
servoer for at få en så stiv forbindelse
mellem ror og servo som muligt.
En røgpumpe fra Emcotec blev også be-

stilt - for røg skal der jo på sådan en

model.

#.*ii
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Elektronikken
Ai elektronik har jeg samlet i en power-
box fra Emcotec og elektronikken får sin

strøm fra to stk. to-cellede lipo batterier
på hver 2600mA. Det giver mig (alt efter

hvor meget jeg rører i gryden) ca. fem
flyveture, derefter er begge pakker nede

på ca.507o af deres kapacitet.

Flyvningen

Jeg har nu fløjet i to sæsoner med The

Beast, og jeg må sige, at for hver gang
jeg flyver med dery jo mere glad bliver
jeg for den. Den flyver bare heit fanta-
stisk, og det er kun piloten, der sætter

grænserne for hvilke manØvre den skal
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udføre. Det setup jeg har valgt til dette

fly har vist sig at passe rigtig godt til
min flyvestil, som er en blanding af 3D

og almindelig kunstflyvning. Så det er

bare fedt at have et fly hvor alt spiller
som det skal.

En anbefaling
Er du også på udkig efter en ny dobbelt-

dækker i en 100cc størrelse, så kan jeg

helt klart anbefale, at du lige tager et

ekstra kig på The Beast. Her får du en

model, der kan flyve det hele. Den fly-
ver alt fra roiig søndagsflyvning til hård

3D, og en model som altid gø4, som du
beder den om. Sidst men ikke mindst,

di!&rr7:#+tr....,,i -

så har den en dejlig langsom landings-
hastighed. ia, det føles næsten som om

den står stille, når man tager gassen af

den, hvilket er noget af det jeg synes er

super fedt ved at flyve med dobbelt-
dækkere.

Ser bedre ud!
Det ser nu bare bedre ud med to vinger
i stedet for en! Hvis I har lyst til at se

lidt flyvning med mit Beast, så se på ne-

denstående link. Her er der en lille film
af lidt lørdagsflyvning i klubben.
w,vwv.youtube. com / watch?v:gAtr1ljRbl5o

Michael Vermund

I
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IJer følger den første artikel i serien

af tips og tricks, som kan gøre livet

som modelpilot nemmere. Og ikke

mindst at hjælpe dig til resultater

som holder.

Udstodningssysteu

Har du nogensinde stået i den situatiory
at du har misundt kollegaen, fordi at

han har et udstødningssystem, som ser

professionelt ud og ligner en svende-
prøve fra en klejnsmed?

Så slå koldt vand i blodet, for herunder
følger en guide til, hvordan du kan
bygge dig et udstødningssystem til din
motor, som ser flot ud og fungerer.
I denne guide vil jeg gå nærmere ind på

hvordan du nemt og forholdsvis hurtigt
kan bygge dig en header. Canisteren

eller muffleren, som mange kalder dery

er en som er købt færdig fra Krums-
cheid og ligeledes rørerre.

Canisteren er monteret i et gummiop-
hæng i flyverens canistertunnel, som
flere og flere fabrikanter udstyrer deres

fly med.

Værktøjet
Værktøjet du skal bruge er noget de fle-
ste har liggende hjemme i værkstedet.

1 stk. Papegøjetang
1 stk. Gasbrænder
1 stk. Pencil torch
1 stk. Rund metalfil
1 stk. Flad fil
1 stk. Dremel eller lign. en vinkelsliber
kan også anvendes
1 stk. Sølv lodningsstang med flus (45 %

sølv)

Materialerne
Efter opmåling af motorrummet og ca-

nistertunnelen har jeg fundet ud af,

hvad jeg ca. skal bruge. Så her er mate-

rialerne, der skal anvendes i dette til-
fælde, som består af lige stykker røq,

bøjninger, canister, studs, klemmer og

sidst men ikke mindst gummiophænget
til canisteren.

Canister i gummiophæng
Her er canister monteret i sit gummiop-
hæng. Her er det vigtigt, at canister ikke
bliver monteret tæt på tank eller andre

let antændelige materialer. Vær op-
mærksom på om tunnelen kan bære ca-

nisteren. Er du i tvivl, så forstærk

,lt.'':'. '
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hellere med et par trekantslister eller et

par spanter for at være på den sikre

side.

Bygning af headeren
Når så motoren er monteret efter fabri-

kantens anvisninger, skal vi til at bygge

selve headeren. Her tager vi flange-
studsen, som skal sidde på motorens

udstødningsport og en rørbø1ning. Den
ene gØres firkantet med papegøjetan-
gery så den passer på studsflangen. Her-
efter loddes det hele fast.

Det er meget vigtigt når man sølvlodder

eller slagtodder, som det også heddel, at

materialet som skal loddes, varmes oP

så det er helt rødglødende, så sølvlod-
detråden smelter på materialet og ikke
i flammen. På den måde opnår man en

meget stærk lodning, som ikke knæk-
ker.

Bolte og skruer
I det tilfælde er der ikke plads en almin-
delig unbracobolt i den ene side pga.

krumningen, så derfor kan man Iøse det

ved at montere en pinolskrue, her en

4mm, så kan man siden sætte en skive

og en møtrik på.

1.{rr,.j r,: J il r,v*n t I 2. / :{} 1'3

Klem rørene ovale
Inden man går i gang med at sætte det

hele sammen, er det en god ide at

klemme en smule på enden af rørene, så

de bliver en anelse ovale. Derved opnår

man, at rørene kan sidde sammen uden

at man holde på dem.

Lav headeren lige
Her er rørene skåret til i den rette

længde. Headeren er endnu ikke lod-
det, de er blot ldemt lidt ovale i enderne,

så de kan bære sig selv.

Det er en god ide, atprøve og lave hea-

deren så lige som muligt, dvs. med så få

skarpe bøjninger som muligt. Det giver

et bedre flow for udstødningsgassen.

Rens rørene
Rørene er igen afmonteret for at rense

grater m.m. og for at få rørene så glatte

som muligt indvendigt. Det er en ret

vigtig manøvrer, da man ellers vil op-

leve reduceret ydelse på motoren, da

graterne vil være forhindringer for ud-

stødningsgassen.

Saml og punktlod
Rørene samles igen og justeres, hvoref-

ter de punktloddes (sølvloddes). iil det

formål er det tilrådeligt, at bruge en

"pencil-torch", da den koncentrerer var-

men på et lille punkt og derfor er veleg-

net i nærheden af træ.

Her skal man, som skrevet tidligere,
være ekstra opmærksom på, at når man

lodder på rustfrit stål, så skal det være

rødglødende, da det betyder at stålet

har den rette temperatur så sølvlodde-
tråden kan smelte på overfladen. Hvis
stålet ikke er rødglødende og man i ste-

det smelter tråden i flammen får man en

"koldtodning" som ikke holder eller bin-

der ordentligt.
Man vil også opleve, at sølvtråden bli-
ver ret flydende, når det hele har den

rette temperatut og derfor selv løber

ind i samlingen mellem rørene.

Lod færdigt
Når headeren er punktloddet i alle sam-

linge4, er den klar til at blive afmonteret

så den kan blive loddet helt færdig. For-

delen ved at man har punktloddet er

selvfølgelig, at man kan lodde den "på
stedet", men også at man kan varme
lodning op igen og flytte eller skille
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rwet ad, hvis man ikke er helt tilfreds
med den nuværende position.

Start med at lodde den store ...

Headeren er loddet færdig. ]eg har
brugt en almindelig håndbrænder. Her
er tricket at starter med at lodde med
den store brænder på den modsatte side
af punktlodningery så man ikke fårløs-
net rørene fra hinanden, og derefter skal
starte forfra med at justere.

Når det hele er loddet, og man gerne vil
have det pæn! skal man bruge lidt kno-
fedt. Her kan man bruge sin Dremel
eller lignende, file og sandpapiq, så skal
den nok blive rigtig pæn.

Brug fil og sandpapir
For header på denne størrelse vil det
tage cirka en halv times tid for at få den
til at se anstændig ud. For at få den til
at se sådan ud, har jeg brugt en fin fil og
noget korn 600 sandpapir.

Monteret igen
Her er den monteret i flyveren igen. Der
er monteret et stykke teflon-rør mellem
header og canister. Teflonrøret skal
sikre, at canisteren kan vibrere uafhæn-
gigt af headeren, og derved undgå at
headeren knækker.
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Red tændkablerne

|eg har oplevet nogle gange, at andre
modelpiloters tændkabler er endt på
headeren, og derefter smeltet med ud-
skiftning til følge. Derfor er det en lille
{idus og lave en lille bøjle, som skal
guide tændkablet henover (under) hea-
derery så det ikke kommer til at ramme
den.

]esper Voss
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REDAKTØREN
BEKLAGER...

I modelflyvenyt nr. 1-2013 bragte vi en ar-

tikel med tiltlen: En modelpilot er født ...

og den har afledt flere ting..

Lad mig indlede med at sige at det på in-
gen måde har været redaktionens hensigt

at skade nogle # de danske hobbyhand-

Iere, endsige vores annoncører ved at

bringe den artikel. Det har jeg (el1er re-

daktionen) ikke noget formål med.

En sag har altid flere sider. ForfattererL

som tydeligt føIer sig dårligt betjent af en

række forhandlere, har selvfølgelig be-

skrevet sagen med udgangspunkt i sine

egne oplevelse4, og artiklen kommer på

den måde læses som et partsindlæg i en

disputs med en af forhandlerne i en snart

to år gammel sag som forbrugeranke-

nær,rnet afviste at behandle.

Oplysninger og meninger fremsat i Mo-
delflyvenyt står for forfatterens egen reg-

ning og dækker ikke nødvendigvis re-

daktionens opfattelse, skriver vi allerførst

i bladet. Modelflyvenyts redaktion gen-

nemarbejder selvfølgelig medlemsartik-

ler der bringes i bladet rent teknisk, men

kan ikke stå inde for det faktuelle ind-
hold. I tilfælde som dette, hvor der rettes

kritikmod forhandlere, ville dethave væ-

ret godt, at vi havde bedt om syrrspunk-

ter fra forhandleme. Vi vil fremover være

mere opmærksomme på hvornår en arti-

kel har brug for at blive suppleret med

andre synsvinkler.
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Vi beklager at Modelflyvenyt ufrivilligt
blev part i et gammelt opgø1, men blev
samtidig opmærksomme på at der er et

område vi kan dække bedre, nemlig mo-

delfllwebegynderens situation og udfor-

dringer.

Jeg har selv læst artiklen fra begyndelsen

som "en begynders bekendelser" og i det

en opfordring til os som klubbe4, forening

og forhandlere at være bedre til at rådgi-

ve de nye modelflyvere - og stå fast på at

ingen - heller ikke i modelflyvningens
verden - begynder som verdensmestre,

men må krybe før de kan gå. I skisporten

bliver man heller ikke champion fordi

man har det dyreste og smarteste udstyr
- snarere til grin når man så står på halen

på skibakken i det.

Forfatteren beskiver jo netop sine fejl og

hvordan hanbare købte nyt i stedet for at

analysere hvorfor det gik galt den ene

gang efter den anden. OG han opdager

først fejlery DAhan sætter sig og analyse-

rer ... og så ruller han alle paragrafferne

ud ... fordi det nu er det han kan.

)eg synes det leder til den eftertanke ...

o At vi i klubbeme bliver bedre til at

spænde ben for de nye og låner dem si-

mulatorer og begl, rderfly i passende

størrelse1, hjælpe1, rådgiver og råber stop,

når de tror de skal beglmde som verdens-

mestre ... I andre foreninger har jeg set føl-

ordningeq, gamle-ræv-introaftenel, kur-

ser man skulle følge ogbestå for at få fuld
adgang til klubbens baner o.lign.

o At vi i MDK bliver bedre til at orientere

fx gennem hjemmeside og blad (og klu-
binfo) omhvordan man gør somny, hvor

man henter hjælp råd og vejledning og

hvorfor man skal få sig noget erfaring

med det hele inden man gør de helt vilde
investeringer.

. At forhandlere bliver bedre til at få
spurgt ind til de reelle behov, den speci-

fikke kunnen og erfaringeq, så de kan give

seriøs rådgir,ning og sælge "den rigtige

vare" (som måske er konkurrentens) til
kunden og ikke bare det de har på lager.

I fremtiden...
Vi vil i Modelflyvenyt redaktionen arbej-

de på at få skrevetnogle artikler omhvor-
dan vi - der allerede er med i foreningery

klubber eller forhandlere kan rådgive de

nyemedlemmer...

Og så vil vi til brug for fx Modelflyvnin-
gen dag og til at have liggende hos for-
handlere udarbejde nogle flyers, der for-
tæller alle de (forhåbentlig mange) nye

modelpiloter om hvordan det er snedigst

at gå til modelflyvning som ny.

Marianne

Redaktør af Modelflyvenyt

Et godt råd!
Få dine køb registreret!

Så får du automatisk oplys-

ninger om opdateringer og

evt. oplysninger om fejl af

graverende karakter.

51



§gr,%es,+=

FP\Irhvader det?



kopteren og ud at flyve. Nemmere bli-
ver det altså ikke.
Det system kan udbygges, jo mere
man ønsker det, og som ens ambi-
tions-niveau stiger. Dvs., at det er

Dvs. at det har absolut intet med de i noget nær en engangsinvestering, som

øvrigtrigtig flotte videoer fra Youtube nu nok vil stige i værdi/kostpris med
og lignende sites at gøre. Disse vi- tiden.
deoer er ikke i nærheden af det, pilo-
ten kikkede på, da han optog det. Man kan naturligvis også sammen-

sætte et kit selv. Her er der nogle ting
FPV systemernes billedekvalitet er man lige skal være opmærksom på:
ikke særlig godt. Brugbart, ja, men slet o Batteri spænding

FPV, betyder og er kun "First Per-

son/Pilot View" Oversat til dansk :
Pilotens syn fra flyet/helikopteren/
Multirotoren.

ikke i nærheden af HD optagelserne
man ser fra GoPro's.
(Man opererer med maximalt 450-500

tvlinier i opløsning, og der er altså rig-

som er kravet til true HD.)

FPV er sjovt, rigtigt sjovt, lærerigt og
meget brugbart til mange formål.

For at komme i gang med FPV er der
kun nogle ganske simple ting man
skal have fat i, og det er hverken dyrt
eller besværligt. Som nybegynder
med FPV er der kun en ting der gæ1-

der. Hold det så simpelt som muligt.
]o simplere, jo større er chancen for en
god oplevelse, og muligheden for at
lave fejl og få fiasko langt mindre.

Og husk, god skik, etik og regler og
overhold dem.

Udstyret
Trin 1.

Man skal finde en forhandler, der har
det rigtige udstyr, og som måske også
nogle af de billige, men ret gode RTF
(Ready to Fly) kit.

Her skal man huske at holde sig til 5,8

Ghz systemerne, da alt andet kan og
vil give problemer med de 2,4 Ghz
sender-modtager- sæt,
som 99% benytter til at

Nogle komponenter kører på
forskellig spænding, de er svære
at mixe og få til at virke sam-
men.

Her skal meget bygges selv, og
stik samt ledninger bestilles se-

parat.
r Frekvenser.

Her spænder det over 5,8 Ghz,
2,4 Ghz og 900 Mhz.
(Der findes også 1.,2 Ghz og
nogle anlaeg midt mellem dem
alle sammen...)
Man skal huske på en enkelt
ting.. Jo højerc Ghz, jo kortere
rækkevidde. Og med 5,8 Ghz, så

kan et træ eller en bygning
"slukke" videosignalet totalt.
'lr4ed 2,4 Ghz er det bedre, 1,2

Ghz er det godt, og 900 Mhz er
det rigtigt godt. Dog virker KUN
5,8 Ghz sammen med de ny 2,4

Ghz sendere og modtagere. Og

bruger man 900 Mhz ogleller 1,2

Ghz, så kan man opleve at GSM
nettet's sendere manipulerer
med signalet. (: dårlig modta-
gelse af video.) Den {rekvens er
endda ulovlig at benytte i DK, så

selvom Hobby King sælger ud-
styret, så må det altså ikke be-
nyttes til FPV. Men tænker man

sig om, så er der mulighed
for selv at sammensætte et

godt sæt til meget fornuf-
tige priser.

Monteringen

tig lang vej til en opløsning på 1080p, . Ledninger og stik.

Er du i tvivl om hvad FPVflyning e1,

så læs videre her og bliv klogere.

FPV er en spændende ting, mange

har hørt om det, nogle set nogle film

på nettet og så er der allertAmmestue-

historierne". Lad mig først få et par

ting på plads:
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styre RC grej med. ]eg be-
gyndte med et Fat Shark
system, som er i den dyre
ende, §279,99 (Ca. 1,550,-

efter dagens kurs.)

Det er 100/o komplet,
modtager,

skærm/briller, sender,
kamera, ledninger, batteri
til brillea VGA kabel.

H USK
GOD SKIK,

ETIK OG

REGLER OG Trin 2.

OVERHOLD

DEM.

FPV er ikke forbeholdt
Quadcoptere. Det er fak-
tisk rigtigt godt til park-
flyvere også, ja selv
mindre EDF-fly, har jeg
set et system monteret i.

Lige til at monterer, lade batterierne Det er faktisk kun fantasi og penge-
op, koble til batteri i flyet eller heli- pung der sætter begrænsningerne.



Der er nogle vigtige ting at huske på,
når man monterer udstyret i sin flyver,
og det gælder noget nær alt sende- og
modtageudstyr. Hold det adskilt fra
ESC'ere, strømkildeq recievere. Man ri-
sikerer at få interference ved at monte-
rer sit kamera eller senderen til
videosignalet lige op ad sin ESC. Så

hold det så adskilt som muligt. Man kan
naturligvis sagtens bruge flyverens bat-
terier til at drive FPV-systemet, bare
spændingen passer sammen. Evt. ved
hjælp af en BEC som reducerer spæn-
dingen så det passer.

Vibrationer
Video og kamera er ret slemme til at
forstærke vibrationer, det går sjældent
den anden vej. Mange har nok set en
ellers flot {i1met optagelse i meget høj
kvalitet på Youtube, hvor man lige
sidder og tænker ... "Hvorfor har det
hele sådan et Gel6agtigt udseende?"
Svaret er simpelt: Vibrationer. Man
skal som udgangspunkt have sine
propeiler eller blade afbalanceret så

godt som overhovedet muligt. Man
bliver nemlig, ja undskyld udtrykket
... Idiot af at kikke på et billede der
hopper, danser, flimrer og har ge16.

Noget andet man også bør gøre er, at
afbalancerer sine spinners (hvis så-

danne er monteret/brugt) og sin(e)
motorer.

Hvordan gØr man så lige det? Jo, mo-
toren er faktisk ret enkei at afbalance-
rer, takket være at, de fleste motorer er
brushless out-runner motorer. Dvs. at
motorens hus drejer rundt. Center af
motoren sidder så fast på flyveren.
Start med at mærke fire retninger op
på motoren(e) så man har styr på hvor
og hvad. Uden propel/b1ade eller
andet, spinner man motoren langsomt
op i hastighed. (Nogle vibrationer er
ved forskellige hastigheder.)

FøIer man vibrationer, monterer man
et stykke tape, udfor et af de mærker
man lavede. Bliver det værre, flytter
man tapen til næste mærke, bliver det
mindre, så sætter man lidt mere tape
på. Det kræver lidt tålmodighed. Når
man så er tilfreds, sætter man så et
helt stykke tape omkring motoren
UDEN overlap for at sikre balance-
tapen mod at falde af. Den proces bli-
ver man rigtigt glad for. En model
uden vibrationer flyver bare bedre.
(Det hjælper også betydeligt på fly-
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veegenskaberne med Gyro/erne som
ikke Iængere er på overarbejde.)

Antenne
Step 3.

Antennerne er den del af systemet der
er nemmest at skifte ud, og det er sam-
tidi§t den del af systemet, som har
størst indfiydelse på rækkevidde, men
også signal styrke / billed kvalitet. Og
så er de nemme at lave selv... |eg skal
nok lægge en lille dansk guide op, når

1'eg selv kaster mig ud i dette. De med-
følgende antenner, som mistænkeligt
ligner en antenne fra en moderne sen-

der på 2,4Ghz, har enbegrænset ræk-
kevidde, og udformningen egner sig
slet ikke til det vi skal bruge den til.
Det bunder i det faktum, at noget nær
alt udstyr til FPV ikke er beregnet
eller udviklet til at flyve med... Logik-
ken... jo da. Der er tale om udstyr til
trådløs overvågning, som er blevet
adopteret af os RC entusiaster, som
bruger det til at flyve med. Denne
type antenner kaldes Liniære anten-
ner. De er beregnet til at transmitterer
signalet vandret ud. Fungerer knap så

godt, når man kommer over en vinkel
på 30 grader op ad. Altså, ikke særligt
smart, når man så kombinerer det
med et fly, eller en helikopter. F{er er
der dog forskellige ting, man kan op-
timerer, også inden købet.

Milliwatt
De mindste sendere til FPV er på ca

100 mW Og jo højere mW taI, jo bedre
styrke. Det er den ting man kan sikre
sig fra købet af . Køb med så højt MW
som pengepungen og lovgivningen
rækker ti1. Her skal man gerne op på
200 - 250 Mv for at opnå et godt resul-
tat. 400 MV vil naturligvis gøre under-
værker, men 250 rækker.

Cirkulært polariserede antenner
Nej, det er ikke med solbriller. Er det
bedste valg, for hobby folk, der ønsker
at udforske verden og rækkevidden
på sin 2,4 Ghz RC sender. De kan
købes. Ca $35... Og jeg skal selv i gang
med at teste et købt sæt. Men, de kan
nemt, meget nemt bygges selv. Men,
kom nu i gang først. Den medfølgende
antenne rækker ca. 1 km, under rigtigt
optimale forhold. Dvs Iængere end
øjet rækker. Men lad mig lige forklarer
lidt mere om signalerne. Der er to
iyper af signal, kaldet Polarisation og
de er vidt forskellige.

Liniær polariserede signal
Det liniær polariserede signal, er et di-
rekte signal, som desværre kan kastes
tilbage {ra hårde ting. Dvs. at signalet
kan først modtages og det "oversky-
dende" flyver forbi, og ind i eksempel-
vis en mur, derefter kastes det så

tilbage i retningen hvor modtageren
er, og her modtager den så det samme
gamle" signal, en gang til, sammen
med det som senderen netop har
sendt. Det giver dårlig modtagelse, da
modtageren ikke kan skelne de to sig-
naler fra hinanden.

Det cirkulært polariserede signal
Er også et direkte signal, men det har
pga antennes udformning, en rota-
tions retning, højre om e1ler venstre
om, i det cirkulære signal. (det bevæ-
ger sig som en spiral mod endten
højre eller venstre.) Og når det signal
rammer samme mur som før, så kastes
det også tilbage. Men... Det ændre så

også cirkulations retning, og derfor
kan antennen IKKE modtage det dår-
Iige signal da den retning signalet cir-
kulerer er forkert. Se det er smart. Så

laver anlægget nemlig ikke Iængere
dårliget signal for sig selv mere.

Her har nogle nok stiftet bekendtskab
med nogle af de forskellige antenner
til Cirkulært Polariserede signaler. De
typer antenner der er, udover den al-
mindelige antenne pisk, er alle opfun-
det af en gut der kaldes IBcrazy. Der
er 3 typer. Og på hver type kan bla-
dene sidde drejet mod enten højre
eller venstre.

Den første kaldes Clover Leaf (K1øver-

blad) og er udformet som et kløver-
blad, med 3 blac1e på i en 120 graders
spredning. Den er specielt god som
TX antenne, dvs at den sidder på fly-
veren.
Link ti1 hvordan man selv bygger
denne, findes på Modelflyvning Dan-
marks forum.

Den næste hedder Skew-Planar, og er
egentlig den samme som ovenfor, bare
med 4 blade på. Den er bedst til recie-
veren, så folk benytter den hovedsage-
Iigt på deres Ground station/
modtager udstyr, og gerne sammen
med en Clover Leaf på flyveren, da de
to giver et godt resultat.



Link ti1 hvordan man selv bygger
denne, findes på Modelflvning Dan-
nrarks forum.

Den nveste hedder Mad Mushroom,
og har så 5 blade, men den bøjer så

mere ned under sig selv også, end de
to andre gør. Og jeg ved der er endntr
en tt-pe på r,ej, som kaldes Sky Ham-
mer. Den r-il jeg ikke komme ind på,
da den pt er en prototypc, og bliver en
del af det mere avancerede setup. Så

er der Fat Sl-rarks version, som jeg des-
vaerre ikke har testet endnu, de er lige
dumpet ind af døren, og jeg bringer en
beretning ASAP!

Derudover findes der endnu en type
antenne, som kaldes Cross hair. (Sigte

Korn. Og det er ikke det, der cr i
brød.) Dette signal er endnu mere ret-
ningsstabilt. Men nok om det nu. Vi

har allerede nået grænsen 2 gange
eller mere, for hvad øjet kan se, men
også hvad sender/modtager til flyver
kan række. Det giver nogle meget
spektakulære videoer, når flyet, ukon-
trolleret, pga senderens manglende
rækkevidde, rammer jorden... Jeg tror,
at emnet allerede er drejet over mod
det mere avancerede, og dette vil jeg
holde adskilt indtil videre. Håber at
jeg har fået de vigtigste og obligatori-
ske emner berørt.

Vigtigst af alt
F1y nu forsigtigt, overhold loven ved-
rørende krænkclse af privatlivets fred,
luftfartsmyndighedernes regler ved-
rørende flyvr-ring. (red. BL9-4 og AIC
B 20 109) med radio kontrollerede fly
eller helikoptere. (Tri- quad- Hexa- og
Octo- copters er også underlagt disse.)
Og til sidst en lille advarsei vedrø-

rende brug af goggles til FPV. Ha' en
havestol med. Din balance bllver sat
på en utrolig test, hvis du vælger at
stå op med dette setup. Det ender med
mere kontakt med jorden, end bare
dine fødder.

Der kan findes links til video guider
med både opbygning af FPV anlæg
men også lidt Multirotor på Modelfly-
ver Danmarks forum under begynder
kategorien.

Ren6 Poulsen
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Sekretariatet alias Marttin og Chris i færd med at skrive referat. I baggrunden et par af gæ-

sterne; Hans R. Sørensen (DGI) og Sørcn Pedersen (KDA).

Repræsentantskabsmødet er Modelflyvning Dan-
marks generalforsamling, hvor man ser tilbage på for-
eningens arbejde det forgangne åq, godkender
regnskaber og beslutter et kontingent for det kom-
mende år.

Det kan lyde rigtig kedeligt, men det er faktisk både

hyggeligt og interessant. Tilmed er frokosten god hos

Polle på'Fjeldsted Skovkro, hvor mødet blev holdt.
I år havde bestyrelsen inviteret hele tre gæster til at for-
tælle. Søren Pedersen fra KDA fortalte om hvordan
modelflyvning er fødekilde for en lang række andre
grene af flyvesporten. Der ud over fortalte han om

#3
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Mødet blev indledt med en Iang instruktion om hvordan de {ine stemmesedler, som sekretariatet lravde uddelt, skulle bruges. Der var både røde og grønne og

nogle til at skrive på, men faktisk kom de - og stemmetællerne kun i gang 6n gang - da der skulle stemmes om et forslag om betinget kontingentforhøjelse.

Bestyrclsen lytter bjergtagne mens Bille Ruu,ald fortæller om tilblivelsen af RC Parken i Sønderjylland.
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medlemsskabet og hvad vi får ud af det.
Hans R. Sørensen fra DGI Fyn fortalte om
DGI og om alle de fordele MDKs klubber
kan få ved at melde sig ind i DGI.

Endelig havde repræsentantskabsmødet
besøg af engagerede Hans Peter (Bille) Ru-
wald og hans kone. Bille fortalte på skøn
underspillet sønderjysk facon om de fan-
tastiske oplevelser og ikke mindst udfor-
dringer der har været ved at bygge
RC-parken.

Bille fik overrakt initiativpokalen af Allan
Feld og det var tydeligt at han blev meget

glad.

28 klubber var repræsenteret på mødet
med 86 a{de 223 mulige stemmer. Hvis du
vil vide mere ommødet kan du finde sek-

retariatets meget gmndige referat på
hjemmesiden wwwmodelfl yr,ning.dk

is

med at etablere RC Parken. Bille takkede bl.a. ved at give fonnanden et vaskeægte sønderjysk kram.
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Efter mødet blev den nyvalgte bestyrelse fotograferet udendørs i bidende kulde
r.a1g til alle, bortset ira formandery som slet jkke var på valg i år.
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Hvis du synes den overhovedet ikke ser ny ud, kan det være fordi der var gen-
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HVAD ER STØI
FOR NOGET?

o Er det støj når en Harley
Davidson giver fuld gas?

. Er det støj når Lars Lilholdt
giver koncert?

Det må være Ørerne der bestemmer hvad der er støj. Men ikke
desto mindre er det noget der fylder mere og mere i Flyve-
pladsudvalgets arbejde. Det er næsten dagligt, at der er kon-
takt med klubbef, piloter, myndigheder eller andre instanser
for at løse forskellige spørgsmål ang. støjproblemer.

Det er vi særdeles opmærksomme på i MDK og specielt i Fly-
vepladsudvalget. Derfor synes jeg lige det er nødvendigt at
komme med lidt informationer om samme.
Først og fremmest vil jeg opfordre klubberne til, så snart de
har spørgsmål eller problemer der drejer sig om støj, at kon-
takte mig.

Gå ikke selr'i gang med at bruge penge på rådgivningsfirmaer
og støjmålinger. Det kan i sidste ende vise sig at være penge
ud af vinduet.
Lad ikke panikken styre processery en plads kan ikke lukkes
pga en klage, fra den ene dag til den anden.

I øjeblikket er der undersøgelser i gang der skal klarlægge, om
vi kan blive underlagt de samme støjregler som en full size
flyveplads er det. Kan vi det, hvilket jeg håber på vil fremti-
den se utvistligt noget bedre ud, i form at støi og miljøgod-
kendelser eller krav til selvsamme.

'1, 
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. Er det støj når et modelfly
laver low pass hen over fly-
vepladsen?

En ting kan vi ikke komme uden om eq, at der for tiden og
fremadrettet er meget focus på emnet ved de kommunale
myndigheder. Når vi snakker med kommunerne er de langt
fra klædt godt nok på til at tackle lige netop vores problema-
tikker.

Derfor bliver der tit lavet nogle løsninge{, som er sammenlig-
nelige med andre fritidsaktiviteter. Jeg har endda set eksempel
på at en klub var ved at få trukket et regelsæt ned over sig,
som var udformet til medarbejderne på et metalværksted.

Vi skal selvfølgelig ikke støje mere end nødvendigt, og vi skal
ikke genere vores naboer. Det kommer der aldrig noget godt
ud af. Men vi vil også have iov til at udøve vores hobby, lige
så vel som Hansen vil have lov til at sIå sin græsplæne søndag
formiddag. Vi skal bare have fundet den rette løsning.

Det arbejder vi lige nu med i Flyvepladsudvalget, og jeg er
sikker på at vi er på vej i den rigtige retning, for at sikre vores
flyvepladser.

Henrik Kildegaard
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Modelf lyvenyts egen tidsportal
Modelflyvenyt kan med stolthed med-
dele, at alle de gamle blade er skannet
og gjort klar til at komme på hjemmesi-
den!
Det er dermed muligt at rejse i tiden
inden for modelflyvning i Danmark.
Helt præcist kan du, kære læseq, rejse

tilbage til det herrens år 1968.

En umulig opgave
Det er blevet gjort muligt af en af bla-
dets trofast læser; Sven Dahl.
Sven har gjort det umulige, og skannet
samtlige numre af Modelflyvenyt og
RC-information.
Side for side har Sven skannet sig igen-
nem dansk modelflyvehistorie, og nu
gjort det muligt for os andre at få et sær-

deles spændende indblik i historien.

|eg har selv fået æren af at gøre alle
disse digitale dokumenter tilgængelige
på nettet. Det er ikke uden udfordrin-
geq, da der for tiden kun er begrænset
serverplads. Derfor kan vi indtil videre
kun viser bladene tilbage til 2004. Men
vi arbejder på sagen og snart vil du
kunne finde alle de gamle numre ...
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Under mine samtaler med Sven kunne
jeg ikke dy mig for at spørge hvad han
ellers går og roder med, når han ikke
skanner blade, og følgende svar kom
prompte:

Her er lidt om Sven

Jeg begyndte i 1963 med linestyring. Vi
var nogle drenge der startede klub 635

Fredericia linestyringskiub. En af dren-
gene var John Mau. Sjovt nok har jeg

læst om hans flotte bedrifter i modelfly-
venyt nr. 5-7979.

Min egen vej blev en anden. Først me-
kaniker, derefter 7 år som flyteknikker i
militæret. Dernæst civilflyvning i 3 år.

Så skiftede jeg til Teknisk skole hvor det
var autobranchen der skulle betjenes.
Her sluttede jeg efter 32 år med at un-

ff;ltr" 
i de elektronisk styrede syste-

Nu skulle der ske noget nyt! Det blev et
besøg i Thy RC-klub. Så var jeg solgt -
drengedrømmen skulle opfyldes, det
tredie liv skulle være RC-flyvning.

Først skulle jeg lige lærer lidt om RC.
Hold da op der er mange muligheder. Jeg
fumlede det første år med en begynder-
model samt en Easy glider med motor.

Jeg er og bliver hyggepilot. Jeg har en
Piper Cub med et vingelangpå2,3O cm,
med en gammel OS 120 motor. Den fly-
ver faktisk ligesom en rigtig Piper Cub.

Nu flywer jeg mest med el
Med brændstof og alt det der skal slae-

bes med er det altså lettere at tage elfly-
veren! |eg tror jeg er bleven lidt doven
med årene.

Når det er termikvejr flyver jeg svæve-

fly- Elipsoid Evolution 2,8 m, sammen
med nogle lokale musvåger. Det er fedt.
Du kan se fotos af vores musvåger på
hjemmesiden: www.thyrc.dk
Søg under foto12006-2012 gamle foto
fra sæsonstart 2012.

Når man bor her er skræntflyvning et
must. Jeg har sagt i klubben at det gider
jeg ikke, men har lige købt en gammel
Ellipse af formanden. Hanstholm kalder
- så det skal alligevel prøves.
jeg kan også finde på bare at hyggeflyve

\:lorir:lllv:,r,u y t : I ,-11'13



Sven Dahl Christensen i sin hule

lr-red en FunCub som er klar på to
nlinLltter.

Med hensyn til byggeriet
Jeg har købt et lille byggesæt af en
Pitts Special, jeg skulie hygge mig
med en vinter. Men jeg har også
fået et byggesæt til en Biglift, men så

kom jeg til at tage til Warbird - Fil-
skov 2011. Der købte jeg er.r Mu-
starrg P-51 ira Black Horse og
byggeriet af de ar.rdre kunne så

vente til senere. Vinteren gik rned at
skanne Modelflyvenyt, lave en ny
hjemmeside for Thy RC-klub og så

var det sommer 2011 igenl Den gik
også med hyggeflyvning. Endelig
vinter - men nej en af klubkamme-
raterne havde tabt en vinge på sin
Biglift - den gik itu og han ville
smide den ud. Men man smider da
ikke en gammel fin flyver ud. Så

den fik jeg gratis og den er neesten
flyveklar. Bvggeriet ... øh, senere
fordi klubben skal have et nyt klub-
htrs - det bygger vi på hver lørdag,
og man kan følge byggeriet på
hjemmesiden. Klubaften tirsdag
med simulatorflyvning og så kom

,tloLlt,iilvvi,tr",! I li )lI

Hans Dahl Christensen fra Randers
med 120 Hobbyblade. Dem kunne
jeg da lige skanne og laese.

Nu er det snart forår så jeg tror
hobbybyggeriet lige kan vente lidt
endnu, for nu skal der hyggeflyves.
Stævner og konkurrencer - det del-
tager jeg også aktivt i (fx påske-
skraent) - eller i hvert fald besøger.

Jeg er stadig meget lun på skalafly.
Måske er det her jeg finder min
plads?

Jeg er superglad for at bladene er
kommet på nettet. Sammen med
søgerutinen er det et rigtigt godt til-
bud til medlemmerne.

De bedste modelflvve-
hilsner fra
Sven Dahl

Link www.thyrc.dk

De gamle blade kan du finde på:

ww w.modelflyvrring.d k
søg under modelflyvenyt

Billeclet er fra 1963. Det er Trois Jensen til venstre & Sven

Dahl Clrristerrserr ntecl rødt modelfly.
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Demagnetizer
Dette lille stykke værktøj kan gøre dit liv meget

nemmere, når du skal have skruer ind gennem

huller, hvor der ikke er plads til fingrene.

Skruetrækker føres ganske enkelt gennem hullet
rnarkeret med "magnetizc" og skruetrækkeren
er nu magnetiseret, så den kan holde på skruen.

Har du brug for skruetrækkeren ikke skal være

magnetisk, føres den ind i hullet markeret mcd
" demagnetize".

ffi
Evolution 10GX

Det er Evolutions nye Iillc benzinmotor på kun
9,95 ccm, (.60 cu. inch). Motoren har de traditio-
nelle montageflancherl som vi kender fra metha-

nolmotore, så en konvertering vil være rigtig nem.

Motoren yder 1,68 HK og kan trække propeller fra

77x7" lil 13x8" . Og med en vægt på kun 436gram

passer den ind i de fleste .46 - .60 størrelse {ly.

Set til 1495,- kr
Læs mere på www.horizonhobby.com
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Multiplex Tircan

En rigtig lækker lille lavvinget sportsflyver, med

et spænd på 130cm, perfekt som "{ly nummer 2"
eller til den Elapor-clskende pilot.
Flyet leveres med et stærkt understel, klart cano-

py og detaljerede decals. Tucanen kan med Mul-
tiplexes egne motorsæt opnå hastigheder på 130-

165 km/t. Og med sine fantastiske flyeegenska-

ber, så skal den nok give en masse gode flyveti-
mer.

Læs mere på www.multiplex-rc.de

"Den tredie hånd" som er u-unv;erlig!
Rotordisc'en har den!

Lodde Jig for RC Connectors (RC TOOL)
Det er den bedste hjælper til nedenstående pro-
dukter:
Banana.[ack: 0,8 til 10,0 mm han- og hun guldstik-
ket. Også guld stik med vinkel. (Passer til alle

størrelser af guld stik)
Plug: Dcans Plug, MINI Deans Plug, MPX Plug,

Trasxxas Plug, Deans 3 polet stik, Deans 4-bens

stik, EC3 Plug, EC5 Plug.

Se demo video på www.rotordisc.dk undcr værk-
tøj!

"5 Packs lade adapter!

Her er det muligt at beskytte dine batterier.

Du vælger sikringer således at sikringen springer
før dit battcri tager skade, hvis det ved et uheld
får for meget strøm eller en kortslutning skulle
ske. Du kan vælge sikringen efter behov:

Følgende kan anvendes:32V: 1A I 3A I 3A I 5A I
7.5A I 10A I 15A I 20A I 25A I 30A I 35A I 40A.

Bemærkning: Sikringer er ikke inkluderet.
Forhandler: Rotordisc'en

Dobbelt klæbende tape fra 3M
Meget stærke klisteregenskaber samtidig rned, at

den kan tages af igen med en del kra{t. Tapen er

dcsignet til at montering af billeder/spejl mv. i
boliger og holder derfor også i meget lang tid.
Desuden er "kernen" ikke det normale skum ting

- men silikone som tilpasser sig underlaget. Den

koster omkring 55-60kr for en rulle for 5m, så fil
den pris kan der hæ{tes en del servoer
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Multiplex Funman
Efter at MPX Mini-
Mag efterlod et

"hul" i sortimentet
af trænere. Har Mul-
tiplex nu sendt denne Funman på markedet som

til forveksling ligner den gamle Minimag. Fun-
man kan leveres med børsteløs motor og servoer

monteret i ready to radio (RR) udgaven.

Funman kan udstyres pontoner, som gør det mu-
ligt at lande og lette fra vand. Som kan give lidt
udfordring for enhver.

Funman har rigtig gode og stabile flyveegenska-

ber, som gør den ideel som træner til en begynder
Set til ca 950,- kr
Læs mere på www.multiplex-rc.de

HS-7956SHR

Så har Hitec

gjort det igen.

Hitec har nu
sendt en servo

på markedet,
som er en de-

scideret side-

rorsservo med
integreret pull-
pull system.

Servoen kan som Hitecs andre digitale servoer

programeres. Servoen passer perfekt ind i fly i 30-

80cc klassery med sin trækkraft på hele 24,5kg.

Servoen er derudover en high voltage servo, dvs
den kan køre på 6,0-7,4 volt.
Set til ca 1000,- kr
Læs mere på www.hitecrcd.com

Ny online butik med fokus på kundeservice,
spændende produkter og gode priser!

Vi fører blandt andet:

E-Flite
SpeKrum

Revolution Blades
Blade Helicopters

Savox servos
Parkzone

Quantum motors
Hangar 9

Castle Creations
MSH Protos og Brain

.,og flere mærker kommer til hele tiden,
så kig forbi vores hjemmeside:

Ut wur.darklåkerc;dk
Mulighed, tor athefilrrng i Glrimsø etter åftale

Telefsn; 31 54 5§ ?5
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, RC-UNIONEN
- næsten 40 år på vingerne

128 sider

paperback

illustreret

Medlemspris 198,- kr.
Vejl. Udsalgspris 278,- kr.

Bogen beskriver et lille stykke foreningshistorie i Danmark i et spændende
univers af modeller, metanol og meningsudvekslinger, fra den spæde og op-
hidsede start til den selvfølgelige fusion af tre unioner 40 år senere.
Forfatterery Arild Larsen er selv passioneret Modelflyve1, foreningsaktiv og
gennem mange år den ene halvdel af RC-unionens sekretariatet, så han kender
foreningen ud og ind.

Du kan som medlem af Modelflyvning Danmark købe bogen til medlemspris.
Bestil bogen på hjemmesiden www.modelflyvning.dk

Eller ved at skrive til sekretariatet på mail: info@modelflyvning.dk
Husk at opglve medlemsnummer!

Distributør før Radiostyret
Modelsport siden 1977
Forhandlere søges til visse områder.

Venligst kontakt os for et samarbeide!

Leif Mortensen Hobby
Nørremarksvej 61 DK-9270 Klarup

Abningstider onsdag og fredag k|.13.00-17.30
Tlf .26377612 e-mail: leif@lm-service.dk

wvwu.rc2you,dk
www. I e i f- m o rt e n s e n - h o h b y. d k
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- hurtig svar og hurlig levering

l' r. j;,rr 'i,.f cl*' irufio:.'i .
i.,:, Ålign l'-Rr;x / tliobn I SAll Goblia / Cenrurv

F utdba I FutrTæh Matari I §il\i I OS I YS I OP'I'l l'U t:r.
Iia».Po*cr I tellPm I Hyperiø I SAB / Fllge / Rotar Ttth I
lnrdt,t/J{&§ I l;ærl*øi og diwtce tilbrÅur

' ... .,,;.!:', : ||t.j i!): axaw.rotord.isc-rc-helitoptct.dk

ROTORDfSC,å,N{
-trnluadr:cj 4, l,i*d,ehalle §kw ?tZl Cadbjerg

'l'lJ. : i5885451 I l-,-moil: rc-læltcoprer{u)rororli*c.dli

'lbWat ii: Ita*.-f ir. t)900 - I !:00 (lu.lukkø "fer- ||rc. 090(l - l2${)

liesag !lor. t6!0 " !900 lnln tlogr kuu c$t u.jiile

u)rew. r oto rdis c - r c - helir opter. dk

I
fl'I

' sf t' 
MEw G,LL ARF

r 6-rr o.u. 
* , spv. iag cn,qoror 75 c.m

- -"*. væ9:'1.5 Lg.
to- l€45 - \u 1 705,-

WWW.PITCH,DK
SKALAFLY - ag mere! ..,--.,r*-r

GODE TILBUD. 
...., ,,- ]

Kun få stk. tilbage.

GILMORE ARF
spv. 2i5 cm, 45/50ccm
vægt 5,9 kg.
Oplev 1930 i luftenl
Før ?€3q- Nu 2499,-

OS FIRTAKTSMOTOR GF4O
Nu leverer OS ooså en
40 ccm benzinmotor i firtakt.
Nedsæt braendstoiforbru get
og hor lydenl
Med da.mper kun ...,,. 4499

SERVOER
XL-37H8 standard, 6 Rq/cn, 37 I
XL-37H8 stJndard, a srk
750 digital, 11 kglc-. 55 S . . ..

751 digital, i3 kgrcn,55 I

89,-

2t9,-
239,-

Forhandler af Black Horse, ESM, TopFlite, RCGF,

Seåguil models, Emcotec, PowerBox, Kavan, OS,
Futaba, Hanqarg, Permaqrit, Såito motorer m.fl.

PITCH SKALA HOBSY
vlHenrik R. Sommer

llævehojen 5, DK-8800 Viborg
Tel€fonr 23.16 69 50 bedst efter kl. 1730.

lvebshop : vrwrv.pitch.dk, mail : pitch@pitch.dk

Før 239+- Nu 2155,-
Optraekkeligt understel m/
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7^r^J.t^7^J^7^7^J^7J^J^7^J

æ-"ss-æ SÆ-*€.§s€s*
o Titonium new high

precisions geor
. 0,08 ms speed v6V
. 12 kg. Torque
. Egnet tll fly & helikopter

Ve[iA 575,a0

tt

å€ 
=j.=,f1€.j3:=. Low profile servo med

metol geor
. 0,07 ms speed v6V
. 7 kg. Torque
o Egnet til bil & fly

Veil.i- 49s,00

o Sfål geor - olu cose
. 0,]3 ms speed v6V
. 30 kg. Torque
. Egnet tll bil, fly

og helikopter

VejLia 77s,00

sE===#s-==€s+:
. Brushless med stål geor
. 0,065 ms speed v7,4V
. 20 kg. Torque
o Egnet til bil, fly

og helikopter

Veil.i-99s,00

§ANTVA
High tech / Low Price

Sendere Pi:Id-styilng
VG 600 35 Mhz 6K, modtager r 4 servoer , lade.
VG 6000 35 Mhz 6K , modtåger / il se;voer / lader
RD 6000 35 Mhz 6K , modtagaI / 4 sewoer, Iader
RD 8000 35 Mhz 8K , modtager I 4 §ervo€r, Iådet
SD"5G 23 chz 5K, nEdtager FHS§ 1

SD{G 2,4 Ghz §X / nudtager FHSS I
RD§ 8000 2,4 Gha 8K, mod(ager J 4 s.rvoer Flt§s 'l
§D-10G 2,4 Ghz 10K , modtager, lader FH§$ 3

Modtagere
RX-816 fM 40Mhz Sl(ånder
RXA61S-FM 35Mhz 8kånrl€r
RX4129 PCM 35 Mhr I kårlal6r
RX40 2,4ghz 6kanaler
RX600 2,4 Ghz 6
RX-700 2,4 Ghz 7
RX{4't 2,4chz 8

Tilbudene gælder kun så laenge la&er haves

TILBUD500,00
540,00
870,00
930,00
665,00
970,00
145§,00
2&m,00

MX.U.:,
nx.t$
ilx-3fc z,i{§li!
MX;&XatGilrå:X

340,00
298,00
549,00
298,00
330,00

''Uf 4 å#rrnq.- 8l({Ct
åltlGlrt

Modtagere - .,,'".. :lf
RX-231 -AM z7tlÅhr 2tsr€d6
RX-23f -AM «tHlrr :fåftaEf ',.1.lrri+
RX-331 §yntese-FM't0Mhr lkarfldri,.::rii.,.. r
nx3§r Ffl§s,I ?,4§ru .

RX 371 FS FH§§"2 ?,/tclrz
RX 3S1 F$SS.3 2,,reH2 3 fånslor

RX431 2,4 Ghz 6 kanaler FllSS 3
RX-lorlFS 2,,tcHZ lokanaler F1ISS 3

,d#i
.;:,,i:d*

40Mhz 4kanåle!

ERG'VB 13,0K9. 0,09 Sec
ERG-VR 8,0K9. 0,07 §ec
EftG-WRX digital 8,1K9 0,06
ERG-WX digltal 14,0K9 0,
HV§d§ dloitat 20,5K9
HVS-Z V digirat 24

R§-991 5,5K9 (

SDX-755 5,8Ks
§DX-762 3,

;'r,l;;:i;i.p,§,æ
r,llflrt {5ss

åIqE":..,-,,-'-- ${,00
[*5:7,4rr, ,låg.SS
l,4Ghr§ kåndel 5§9,00

§DX{o1
§DX-901
§RG.BL
SRG.BR

090,00
825,00
9$,00
s4{,,00
89§,00
215.00

fas{telez!4Ghu5 fi08,00

§RG-BR dlglffi§X,oKg 0,1 0 §€c
§RG-BZ digital brushle§ 13,0(9 0,12 §€c
§RG€Z digitar 14,8K9 0,1? §ec
SRM-13t1 3.3Xo 0.19§€c

§.AHnrA de stlfrer f0lehaven 12 2500 Valby
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Guardian 2Dl3D,3-akset gyro til
fastvingede fly. Flyv som på skinner,

Kopi modtagere til Futaba FASST og

Spektrum DSM2. Priser fra...... 120,- kr.

MXS 64" fra Extreme Flight. Spændvidde
162 cm, vægt fra 2,3 kg.
Pris............ 1.995,- kr.

Futaba T14SG
sender og
RTOO8SB

modtager.

Nyt
(valitetsanlæg til
en meget
fornuftig pris.

Pris... 3.995.- kr.

Simstick USB for trådløs forbindelse til
flysimulator. Pris fra..... 230,- kr.

Phoenix flysimulator
version 4, incl USB
kabel som passer til
Spektrun/JR/Graupner.

#

GTP-Dual Power DC/AC
computerlader,/balancer for 12V og 230V.
Pris.............. 495.- kr.

Når kun det bedste er godt nok

MAX-10 LA W, Siloncer
MAX-i6 LA W/ Silenc.r
MAX-{EcV-A wI§il.ncor
MÅX-2§ LA W/ Silencsr
MAX-26 LA-S W/ §il.ncår
MAX-25 FX W, §ilsncer
MAX-26 AX W, §ilancer
MAX-35 AX W, sil6nc6r
MAX-46 LA w, Silsncor
MAX46VX.DF
MAX40 FX W/ Silencar
MAX-4§ FXI W/ §ilåncer
MAX{6 AX W/ §ilencår
MAX.45 VX-DF
M X-50SXW/Siloncsr -

W, Silrnær ,t205,00

1230,00
154O,00
,235,00
1556,00
1886,00
215§,00

*' 97§6,@

3200,00

båfizin W,
bsnzin
W, §iloncer
W, §iloncar

wl

Wi §iFncar
w, §iLnc.r

ULTIi'ATE W 
'w,

.H R|NE HYPER

ROTARY ENGINE 49-Pl Typs ll

sneeffitlflHt@vr
UAXS,.:rhlt HGL F§ns
uAx-litillå : ffi
åtAx-1061.t2fi ,::

MAx-rocltzdwråoosr epr

W/
,TY
Iw,

.i 2860,00

MAX-55 AX W/ Sil.ncer
MAX-61 FX W, Silencer
MAX-E5 LA W, $ilencor
MAX-65AXw/§ilåncsr ..

MAX-76 Ax wr,"§Jlpnc.r
MAX.g I V R.qF.'rcUN D HEAD
nnex-9't Fx,Wi.§itencer
MAX-e6 l*.liV, §iloncer
Mexq uS,S:w i'gaenecr
MAX.IIO AX PYLON SPECIAL
MAX.IITO RX W / HEADER PIPE
MAx-160 FX W/ Sil.ncar

Tilbud

Sil6nc€r
/ silencar

2825,00
30§0,00
3110,00
3396,00
3650,00
3775,00
3955,00 -
?720,00

læ

I 1765,00

"«dl§;ffi

lmportør:
lGbomdnication
Fiil6haven 12 2500 Valby
Tlf. 36170333 wwwiccom-dk
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