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Modelflyvningens dag 2015

Sæt kryds i kalenderen 6. september

Modelflyvenyt udgives af
Modelflyvning Danmark
ekspedition og annoncer:
Strandhuse 4, 5762 Vester Skerninge
Postgiro nr. 7 16 10 77
mfn@plakatforlaget.dk
Tlf: 62 24 12 55 (i alm. kontortid)
Annoncemateriale skal være os i hænde 6 uger før udgivelsesdato.
Modelflyvenyt udkommer
den 15. i månederne februar, april, juni. august, oktober og
5. december.
Oplag 4.200
Tryk: SvendborgTryk
iSSN (trykt medie) 0105-6441
iSSN (online) 2246-4115

FOrSideNS billede er taget af Jørgen Mouritzen og viser Leo på en mark ...
Læs artiklen og se Leos eget richs album på side 30.

abonnement
Abonnement for 2015 koster i danmark 390,- kr. for alle 6
numre. europa, Færøerne og Grønland: 460,- kr. Øvrige
udland 575,- kr.
hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller skifter du adresse
så skal du henvende dig til sekretariatet. Tlf. 86 22 63 19
info@modelflyvning.dk
ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at du giver besked
til sekretariatet – og ikke bare undlader at betale det næste
kontingent.

BAGSideS billede er taget af Søren dalsgaard og han skriver om sit fotoeksperiment: Sidste år fik jeg en Syma X5C quadcopter i julegave. en nogenlunde billig
fjernstyret helikopter: 995 kr. i Bilka, 7 minutters flyvetid efter 75 minutters opladning i usb-stik. da den har fire Led-spots,
tænkte jeg, at jeg ville prøve langtidseksponerede billeder med den ved nattetide.
Kameraet, et Canon eOS 550d spejlrefleks, blev stillet på stativ, og sat til 30 sekunders lukketid. efter kameraets ti-sekunders nedtælling tillod det korte flyveture, som ses her. et ganske morsomt eksperiment!
- Søren dalsgaard, www.dalsgaard.eu

aNSvarShaveNDe reDaktør
Marianne Pedersen
Assendløsevejen 30, 4130 Viby Sjælland,
Tlf: 2087 0747 pe@pe-design.dk www.pe-design.dk

redaktionen
JørgeN MoUritzeN
Karinebækvej 5, 3100 Hornbæk
Tlf: 40 500 555
mou@mou-pr.dk
Michael giBSoN
damgårdsvej 18, 2990 Nivå
Tlf: 2333 0134
michael.gibson@oracle.com
SteeN larSeN
Gjorslevvej 25, 4660 St. Heddinge
Mobil: 3056 3948
sl@modelflyvning.dk
larS BUch JeNSeN
Lavager 15, 2620 Albertslund
Tlf: 4362 1992 Mobil: 4118 5905
kmjlbj@post11.tele.dk

JeSper voSS
Hesseløvej 1, 3390 Hundested
Tlf: 26820593
jespervoss@modelflyvning.dk
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Har du et forslag til et stemningsbillede til bagsiden,
så send det med en lille forklaring til redaktøren.

MoDelflyveNyt er dit blad. Brug det - og skriv
til det! Send din artikel til en af grenredaktørerne. Brug også gerne grenredaktørerne som sparring, hvis du har en idé til en artikel, men ikke helt ved hvordan du skal gribe det an, 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 idé 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
DeaDline på
forfatterens
egen regning og
MoDelflyvenyt 2015
dækker ikke
Nr.
Udkommer
Deadline
nødvendigvis
Nr. 3
15. juni 2015
01/05/2015
redaktionens
Nr. 4
15. august 2015
03/07/2015
opfattelse.
Nr 5
15. oktober 2015
04/09/2015
Nr. 6.
5. december 2015
25/10/2015
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Tekst: Marianne Pedersen Foto: Troels Lund

Værs’ go. Her er den så, endda på dybt vand ...

Den nye bestyrelse
for Modelflyvning Danmark
Søndag den 22. marts mødtes Modelflyvning danmarks klubrepræsentanter på Fjeldsted Skovkro til det årlige repræsentantskabsmøde. 88 delegerede diskuterede på livet løs alle de spændende emner, der var til debat og flere til og valgte også en ny
bestyrelse.
Jeg må hellere afsløre, at det er redaktøren, der har lokket den
nyvalgte bestyrelse ud på broen til fotografering og at de på ingen måde er på hverken glatis eller dybt vand. de fik derimod
en række spændende opgaver med hjem fra repræsentantskabsmødet.
Forrest ses formand Alland Feld, derefter suppleant ib Jensen,
Peter Skotte, Karsten Kongstad, Flemming Kristensen, Jens
Arnt, Anders Hansen og Søren Vestermarken.
Se flere billeder fra repræsentantskabsmødet på side 33.
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Annonce fra Hobbyfly
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3
Modelflyvning Danmark
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er den danske landsorganisation for modelflyvning i Danmark. Modelflyvning Danmark er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub
og Fédération Aeronautiq International. www.modelflyvning.dk indeholder oplysninger om foreningen, medlemsskab, stævnekalender mm. Desuden finder du her vores fælles online forum, hvor op mod tusinde medlemmer udveksler erfaringer. Modelflyvning Danmark tilbyder herudover sine medlemmer en ansvarsforsikring og bladet Modelflyvenyt.

Bestyrelsen for Modelflyvning Danmark
1
2
3
4
5
6
7
8

Formand Allan Feld, AMC
Suppleant, Ib Borris Jensen
Peter Skotte, Aviators Modelflyvere,
Karsten Kongstad, Fritflyvning,
Flemming Kristensen
Jens Arnt, Elektroflyveklubben (EFK 7)
Næstformand, Anders Hansen, Mfk. Falken
Søren Vestermarken, Mfk. Falken

Tlf: 8613 4140
Tlf: 2577 7537
Tlf: 2249 2663
Tlf: 5752 5703
Tlf: 4015 7188
Tlf: 2995 59820
Tlf: 2028 5619
Tlf: 5760 0433

allan.feld@mail.tele.dk
Ib@Borriz.dk
peter@skottes.net
karstenkongstad@gmail.com
fl.kristensen@outlook.com
jens@jensarnt.dk
bankeost@hotmail.com
sorenvestermarken@gmail.com

Udvalg og styringsgrupper under Modelflyvning Danmark
Hobbyudvalget
Anders Hansen, Tjørnevej 2, 4100 Ringsted, 2028 5619, bankeost@hotmail.com
Flyvepladsudvalget
Jens Arnt, Kighusbakken 9, 3400 Hillerød. 9955 9820. jens@jensarnt.dk
Flyvehøjdeudvalget
Gunnar Hagedorn, 4045 4353, mghagedorn@dcadsl.dk
Eliteudvalget
Karsten Kongstad, Degnebakken 22, Vigersted, 4100 Ringsted. 5752 5703. karstenkongstad@gmail.com

Styringsgrupper under Eliteudvalget
Kunstflyvning (F3A)
Hans Jørgen Kristensen, Bramdrup Bygade 71, 6100 Haderslev, 23412980, hans.j@kristensen.mail.dk
Svæveflyvning (F3B+F3J+F3F+F3K+2M)
Erik Dahl Christensen, Damhusvej 50, Møborg, 7570 Vemb, 9788 1332, moose@c.dk
El-svæveflyvning (F5B+F5F+Hotliner+F5J)
Tommy Persson, Tlf.: 3051 5141, t.persson@gerresheimer.com
Helikopterflyvning
Lene Grimm Hansen, Tåstumvænget 26, 8381 Tilst, 6167 6960, lenegrimmhansen@gmail.com
Skalaflyvning (F4)
Kim Broholm, Gestelevlundevej 22, 5750 Ringe
Fritflyvning (F1)
Karsten Kongstad, Degnebakken 22, Vigersted, 4100 Ringsted, 5752 5703, karstenkongstad@gmail.com
Linestyring (F2)
Ole Bjerager, Ryumgårdvej 58, 2770 Kastrup, 3257 4001 2182 7566, bjerager@get2net.dk

Sekretariatet for Modelflyvning Danmark
Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen
Postadresse: Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge
Tlf. 86 22 63 19 Tlf. tid: mandag 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.
Chris
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Sekretariatet
KLUBBER
Nye kontaktadresser
Odense Modelflyveklub
v/ Rico Jørgensen
Askevænget 4, 5471 Søndersø
formand@odensemodelflyveklub.dk
Telefon: 6155 7832
Grenaa Modelflyveklub
v/ Valter Hansen
Rådmandsvej 40, 8500 Grenå.
ingeogvalter@gmail.com
Telefon: 2061 8540
Nordsjællands Fjernstyrings Klub
v/ Preben Juel Andersen
Møllestenen 26, 3140 Ålsgårde.
pjuela@privat.dk
Telefon: 6118 7026
Kolding Modelflyveklub
v/ Heinrich Ehlers
Galgebjergvej 48, 6000 Kolding.
hete@stofanet.dk
Telefon: 7550 6634
Vestfyens Modelflyveklub
v/ John Madsen
Kirkebakken 9, 5631 Ebberup.
kirkebakken9@live.dk
Telefon: 6474 1774.
TILLYKKE med
A-certifikatet til:
Benny K. Sørensen,
Modelflyverne Århus.

INDBYDELSER

NYt Fra

Kunstflyvning
F3A kale nde r 2015

Så har vi stævnekalender med datoer og klubber der tager
stævnerne klar.
Traditionen tro begynder vi med et dommer/intro arrangement, hvor Falcon lægger plads og klubhus til.
Arrangementerne er som følger:
1. 25.-26. april, dommerseminar og intro hos Falcon i Veerst
2. 9.-10. maj, Falcon Cup hos Falcon i Veerst
3. 6.-7.
juni SM hos Hangar 4800 på Falster
4. 27.-28. juni, Grenå Cup i Grenå
5. Medio juli, NM i Sverige. (FAI og Nordic)
6. 1.-2.
august, NFK Cup hos NFK i Langstrup
7. 6.-16. august, VM i Schweitz. (FAI)
8. 29.-30. august JM i Brønderslev

Da datoer og klubber nu er tidligt ude, skulle alle have god
mulighed for at forberede sig.De klubber der har påtaget sig
stævnerne, har alle gode flyvepladser, samt fornuftige camperingforhold med el, vand og toiletter.
Styringsgruppen håber i 2015 at se en hel flok Sportpiloter,
samt selvfølgelig flere X piloter, så vi igen kan komme op på
de ca. 30 deltagere, som vi tidligere har kunnet mønstre. Indbydelser til hvert enkelt stævne sættes på Forum, så man har
mulighed for at tilmelde sig der.
Nogle af de arrangerende klubber sender ligeledes indbydelser i Modelflyvenyt. Med venlig hilsen og på gensyn.
F3A- Styringsgruppen
Hans Jørgen Kristensen

KALENDER
Udførlig beskrivelse af alle arrangementer findes i kalenderen på MDKs
hjemmeside
18. april
2015: F3F - skrænttræning. Svæveflyvning på skrænt
25. april
2015: 2-Meter - Als Cup Svæveflyvning
2. maj
2015: F3F - skrænttræning. Svæveflyvning på skrænt
9. maj
2015: Højstartstræning med Martin Weberschock
9. maj
2015: F3K - OdenseSvæveflyvning. DLG
16. maj
2015: F3F - skrænttræning. Svæveflyvning på skrænt
30. maj
2015: F3J - Als F3JSvæveflyvning med spilstart. Termikflyvning
6. juni
2015: F3F - skrænttræning. Svæveflyvning på skrænt
6. juni
2015: F3K - PandrupSvæveflyvning. DLG
20. juni
2015: F3F - Jyske MesterskaberSvæveflyvning på skrænt
27. juni
2015: F3J - DM F3J 2015. Svæveflyvning med spilstart. Termikflyvning
15. august 2015: F3K - 8. Swinging Denmark 2015. Svæveflyvning. DLG International konkurrence
15. august 2015: F3F - Danmarksmesterskaber. Svæveflyvning på skrænt.
22. august 2015: F3B - JMSvæveflyvning med spilstart. Der flyves varighed, distance og speed
9. oktober 2015: F3F – EurotourSvæveflyvning på skrænt, international
konkurrence

Flere indbydelser på side 50
Modelflyvenyt 2/2015

7

Modelflyets dag 2015 – vi troede, den
ville blive en del af Luftsportens Dag.
Fordi vi stolede på, at KDAs ni unioner
mente det, da de på et formandsmøde
uden undtagelse sluttede op om, at de
gerne ville være med til at gennemføre
en dag for al luftsport i Danmark i 2015.
Sådan gik det ikke
Ved det første møde, som var indkaldt til
slutningen af 2014, tilmeldte kun tre af
unionerne sig. Fra resten var der kun…
tavshed. det blev planlagt at indkalde
til et nyt møde i det nye år, men på
det tidspunkt var der så meget tumult i KdA, som stod overfor at
skulle have ny generalsekretær, at
vi kom ind i februar før beslutningen om det nye møde kunne
tages. På det tispunkt var tiden så
langt fremskredet, at det ville
blive meget snært at nå at planlægge så stort et arrangement, og
desuden fik vi kendskab til et gigant–luftsportsarrangement i København, med et mangemillioners budget. Samtidig fortalte flyveklubben i Århus, at de
selv havde aftalt en ”Luftsportens dag” for alt hvad der kan
flyve og hoppe til sommer.
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6. september 2015

På den baggrund besluttede det lille arbejdsudvalg bag ”Luftsportens dag
2015” at udskyde den store, forkromede
Luftsportens dag i danmark til 2016…
hvis unionerne da vil det til den tid.
Hvilket bringer os frem til Modelflyvningens dag – som MdK naturligvis
ikke vil undvære. Så derfor er det en opfordring til alle danske modelflyveklubber om at reservere

Søndag den 6. september
til den 3. Modelflyvningens Dag

MdK ville gerne kunne forny Modelflyvningens dag fx ved at a l l e danske
modelflyveklubber på samme dag arrangerede ”Åbent hus” med et væld af
forskellige aktiviteter. Men modelpiloter er et individuelt folkefærd, og deres
klubber skal i hvert fald nok selv bestemme, hvad de vil hvornår.
Så det er stærkt begrænset, hvad man
fra centralt hold i MdK kan diktere. Vi
kan kun henstille… og det gør vi. Henstiller til alle klubber om at lægge sig i
selen og genopfinde den dybe tallerken
endnu en gang…. eller rettere sagt spekulere på, hvordan klubberne hver især
kan forny tilbuddet til den danske befolkning om at stifte bekendtskab med
vores interesse og vore elskede små og
store fly. Og meget gerne overgå sig selv
og naboklubberne!
Det kan og vil MDK gøre
MdK vil i lighed med de to foregående
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år forsyne klubberne med den generelle
brochure, som er en appetitvækker til
dem, der intet kender til modelflyvning
og gerne vil have en indgang til det virtuelle univers, hvor de kan finde specifikke oplysninger om både Modelflyvning danmark og om langt de fleste af
de enkelte klubber.
Vi vil også, og ligeledes som tidligere,
finde en værdig og spændende dansk
personlighed, der stille sig i spidsen for
arrangementet som protektor og dermed være med til at skabe spalteplads i
aviser og andre medier. Han eller hun
vil blive præsenteret i næste nummer af
Modelflyvenyt.
Pressen – det er mest op til dig
Naturligvis vil vi også lave de traditionelle pressemeddelelser, som klubberne
selv kan individualisere og digte videre
på.
i fjor var der en debat om ”de kedelige
pressemeddelelser”. Vi kan love, at de
ikke bliver mere spændende i år! Mou,
som i snart et par generationer har
været journalist og haft sit eget Prfirma i små 30 år og som skriver pressemeddelelserne, kender i hvert fald ikke
nogen måde, hvorpå man kan gøre
meddelelserne til pressen mere spændende.
- Når man ikke engang kan skrive klubbens navn, ikke kender programmet
eller de tilbud, som en klub giver tilsku-

erne, ikke kender start- og sluttidspunkt
bag arrangementet, ikke ved om der
sælges eller inviteres på vådt eller tørt,
ikke kender nogle af de eventuelle celebre gæster, ikke aner om der er opvisning eller flyv-selv…. ja i det hele taget
ikke kender arrangementet på den enkelte flyveplads. Med så lidt viden er
det svært at lave spræl, siger han.
Men alle de ting, som han af gode
grunde savner viden om og ikke kan
skrive ind i én fælles pressemeddelelse,
kender man jo i detaljer i den enkelte
klub. Så allerede nu kan man begynde
at spekulere over programmet – og på,
hvem der skal formidle ”eventyrerne på
flyvepladsen” til de lokale medier; og
hvordan.
- Så den lokale pressemeddelese vi sender fra MdK er kun et skelet. Skal der
kød på, må klubberne selv sætte det på,
siger Mou. eller endnu bedre: ringe til
de lokale aviser 10 dage før begivenheden – altså cirka torsdag den 27. august
- og fortælle, hvad der sker lokalt på
Modelflyvningens dag. Men det skal vi
nok minde folk om når tiden nærmer
sig...
Og det gør den. den er kortere end du
tror. Så samtidig med foråret er det ikke
spor for tidligt at tænke på, hvad netop
din klub skal diske op med for folket på
den Store dag.
Mou
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Velox revolution II
Fra pind til færdigt

Er du en af dem som går rundt med en lille selvbygger i

Flyet som bliver bygget er en Velox Revolution II fra

maven? Eller er du en af dem, som egentligt aldrig rigtigt

Orion Models, som er et kunstfly, med en spændvidde på

kom i gang med det projekt, som du rigtig gerne ville?

2.6 meter. Flyet er indkøbt som et kit, det vil sige at alt
krydsfineren på forhånd er skåret ud af producenten.

Så er artikelserien her måske noget for dig. Her vil jeg gå
lidt mere i dybden med, hvordan du kommer fra pind til

Man kan sagtens få deciderede pind-for-pind-byggesæt,

færdigt fly.

hvor man selv skal skære alt balsa og krydsfiner ud. Men
da jeg er lidt den dovne type, så har jeg valgt kittet, hvor

10
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2.6 meter

fly

jeg kan spare lidt arbejde, og hvor nogle af arbejdsprocesserne bliver forkortet eller helt sparet væk.
Byggekitsæt er i dag også det mest foretrukne form for
byggesæt, og mange vælger netop byggesættet fordi der
kan spares tid.
Man skal ikke frygte kittene, hvis man aldrig har prøvet at
bygge helt fra bunden før, de er rigtig velegnede til førstegangsbyggere i forhold til byggesæt, hvor man skærer alt selv.

Spændvidde
længde
vægt
vinge areal
planbelastning
Motor
antal servoer
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2565 mm
2390 mm
9500 gram
114 dm²
85 g/dm²
70-120ccm
2 stk i hver vinge
1 eller 2 stk til sideror
2 stk til højderor
1 stk til motorgas.
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Drømmen
Mange har sikkert gennem tiden drømt om en eller anden superlækker Anden Verdenkrigsjager eller lignende. Jeg har
gennem længere tid kun bygget ArF fly, og har længe godt
kunne tænke mig, at komme i gang igen med et byggesæt.
Valget faldt på Velox, da jeg i et par år har fløjet iMAC og da
også blev danmarksmester 2013 i basic-klassen. Og lige netop denne Velox skiller sig ud fra andre i samme klasse, fordi
den for det første skulle være fantastisk velflyvende og skulle
være ekstrem let i forhold til størrelsen. Kunstfly i 2.6-2.7 meters klassen flyves typisk med motorer i størrelsen 100120ccm boxere. Velox’en kan flyves på en 70ccm boxer, pga.
sin færdige flyveklar vægt på kun 9,5kg, hvor andre typisk
vejer ca. 11-13kg. Så der er en verden til forskel.
Jamen, hvordan kommer jeg i gang?
Når du har fundet flyet du vil bygge, så er det bare om at
komme i gang. Artikelserien her vil du kunne bruge i byggeprocessen, selvom det ikke er et kunstfly du har valgt, da
mange af grundprincipperne er fuldstændigt de samme uanset hvilket fly du bygger.
Når du har fået bestilt ønskeflyet og det er kommet hjem i en
papkasse, så kan det godt være lidt uoverskueligt i første omgang, da der godt kan være meget balsatræ med i sådan et
byggesæt. Men det handler om, at man først sætter sig og læser byggevejledningen igennem, inden man overhovedet begynder på, at få overblik over delene. Når man har læst byggevejledningen, er det en hel del nemmere at skabe overblik
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og få sat skik på alle delene. Ofte har producenten været så
venlig, på en eller anden måde, at markere delene, enten med
numre og bogstaver, ved at samle delene i poser eller ved at
delene er tapet sammen i bundter.
Så tag dig god tid til at identificere størstedelen af delene ved
at sammenholde dem med byggevejledningen og tegninger.
Værktøjet
For at komme i gang med byggeriet skal du selvfølgelig bruge noget værktøj, for der er selvfølgelig noget værktøj man
simpelthen ikke kan undvære, når man skal bygge. det kan
variere lidt hvad forskellige bygmestre mener, der er nødvendigt, men følgende liste er det, som jeg har bygget en del modeller med.
Kniv
Kan enten være skalpel eller hobbykniv. Jeg bruger selv begge, alt efter hvilket arbejde kniven skal løse.
Høvl
en lille høvl med udskiftelige blade, det er vigtigt at den hele
tiden er skarp, det gør arbejde meget nemmere og pænere.
Minisav med skærekasse
Saven med skærekasse er uundværlig, da mange lister skal
skæres, og det er nemmere og hurtigere, at bruge en håndsav.
Man kan også til nød bruge en listesav, som vi kender fra
snedkerne.
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Dekupørsav
elektrisk løvsav, som er næsten uundværlig i næsten ethvert
byggeri.
Lim
Man kan sagtens bruge almindelig trælim, men det skal som
minimum være fugtbestandigt. Man kan også hos den lokale
hobbyhandler få lim, som er beregnet til balsa og er nemmere
at slibe i. Jeg bruger selv fugtbestandigt trælim, da det er en
hel del billigere. Og jeg har det altid stående i rå mængder i
forbindelse med mit job.
Klemmer
Klemmer i rå mængder. Uanset hvor mange man har, så er
det næsten altid for lidt. Men de kan købes i plastrør i de fleste
byggemarkeder for næsten ingen penge.
Skruetvinger
Man kan i de fleste byggemarkeder få nogle billige små enhåndstvinger, de kan ikke klemme alverden, men de er perfekte til vores formål.
Vægte
det kan være alt lige fra blyklodser, stålklodser til fryseposer
fyldt med sand. Mængden er afhængig af hvilket arbejde.
Vinkel og stållineal
Vinkel er selvfølgelig, så man kan sørge for at de dele som
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skal være i vinkel også er det, når limen er tør. Stållinealen er
genial at skære efter, uden at den bliver skåret i stykker.
Sandpapir
Sidst, men ikke mindst, så skal man bruge sandpapir. Her
skal der typisk bruges korn 80-400. Man kan med fordel enten
lime sandpapir på en lige klods eller købe nogle færdige. det
er langt billigere at lave dem selv. Man skal typisk bruge dem
i længder fra 10cm til ca. 50cm.
Byggebord
det er selvfølgelig ret væsentligt, at man har et sted hvor man
kan bygge i fred. det er ikke dermed sagt, at man ikke kan
bygge på spisebordet, men det er rareste, at man kan lade modellen stå fx når limen skal hærde.
Har man pladsen til et fast byggebord, så kan næsten alle borde bruges. der er mange, som bruger fx en gammel dør, der
står på et par bukke. det vigtigste er, at bordet er formstabilt
og lige. Så det er ikke en god ide, at fare ned i byggemarkedet,
og købe sig en 16mm spånplade og to bukke, da den vil blive
skæv i løbet af ingen tid.
Kan alle de dele blive til et fly?
Ja, er det korte svar. Med en vis portion tålmodighed kan man
komme rigtig langt. i langt de fleste vejledninger beskrives
det hvordan man kommer i gang, og hvor man skal begynde.
i Velox’ens tilfælde er det motorboksen, og det er også en lidt
kompliceret opgave at få mingeleret alle stumperne ind i mel-

13

lem hinanden. det kan tilføjes, at det altid er en god idé at prøvesamle delene inden man limer, da det er uheldigt, at få limet
nogle dele sammen, for bagefter at finde ud af, at der lige var
andre dele, som skulle monteres inde midt i. det handler om,
at planlægge arbejdet og rækkefølgen af sammenlimningerne.
Velox’ens motorboks består af 2mm krydsfiner, hvoraf firewallen skal sammenlimes i to lag, så jeg ender med 4mm. de øvrige passer egentlig ret nemt sammen, lidt ligesom et 3d puslespil. indimellem må man bruge lidt opfindsomhed, når man
skal lægge pres på limningerne. det er altid vigtigt at lægge
pres på limningerne, da det giver de stærkeste samlinger. Her
er delene CNC fræset, men er delene derimod laserskårede, så
skal man huske at slibe de steder man skal lime, da limen ikke
rigtigt binder på det brændte materiale.
For at motordomen kan komme rigtigt under pres, har jeg lagt
10kg vægte på toppen, med en rem rundt om selve motorboksen, og selvfølgelig klemmer, hellere for mange klemmer end
for lidt.
inden limen hærder, og inden man lægger for meget pres på
konstruktionen, er det vigtigt, at de dele som skal være i vinkel,
er i vinkel. Så mål to gange og lim en gang. Og vær opmærksom på, at klemmer og skruetvinger osv. godt kan presse konstruktionen skæv, så alt med måde.
de fleste flykroppe er bygget op med krydsfinérrammer, som
kaldes spanter. Spanterne sidder sædvanligvis placeret ligeligt
fordelt ned gennem kroppen, og derved sikrer at kroppen får
sin rette form. derfor er det også her vigtigt at man følger tegninger, vejledning og planlægger arbejdet.
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Velox’ens krop er opbygget af en række spanter og sider af
krydsfinér. Jeg er selvfølgelig hjulpet lidt af at en Velox er ret firkantet i sin op bygning. Men det gør ikke planlægningen mindre vigtig.
Ofte er kroppen delt i en vandret linje gennem kroppen, det gøres ofte på kroppe som er mere runde i formen, fx på warbirds
fra Anden Verdenskrig. den metode gør det muligt at bygge
den ene halvdel først på sit byggebord, og derefter den anden
for at kroppen får sin rette form uden vridninger. Til sidst at limes halvdelene sammen. Nogle producenter har også valgt, at
lave små tapper på spanterne, som kan stå på bordet mens man
bygger kroppen op med lister, men der findes flere forskellige
metoder, som jeg ikke vil beskrive nærmere her, men hvis du
læser med i næste nummer, vil du se hvordan en vinge bliver
bygget ved hjælp af et par stålrør.
Jeg håber det kan hjælpe dig lidt på vej til dit nye byggeprojekt.
det er slet ikke så uoverskueligt, som man umiddelbart skulle
tro. Og så er det jo rart, at få vinteraftnerne til at gå med noget
fornuftigt, og nyde flyet hele sommeren.
Hvis jeg kort skal opsummere nøgleordene om dit nye byggeprojekt, så ville det være: Læs vejledningen, skab overblik og
planlæg.
Læs med i de næste numre, hvor jeg går i gang med arbejdet på
rorflader, haleplan, vinger, installering af grej osv.
rigtig god byggelyst
Jesper Voss
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leo, kom ind nu!
Krigen er forbi…
Modelflyvenyt 2/2015
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det hele begyndte med et fly i Familie-Journalen.
Men da ambitionerne voksede, var det billedet her i et richs Album,
der satte unge Leo i gang som skalabygger.

Ung og ivrig linestyringspilot med pibe i munden og dMis ”topmodel”, en Sportsmand med
en Viking 2,5 dieselmotor, i favnen.

Spirit of St. Louis, Leos første rigtige skalafly var selvfølgelig en model af
navnkundige Charles Lindbergs ”Atlanterhavs-krydser” fra 1927.
det viste Leo stolt frem i Stauning i 1970.

”Atom-jet” døbte Leo dette linestyrede fly. Og jet
var det, selv om han byggede det allerede i 1948
efter en tegning i et amerikansk hobbyblad.
Nemlig en ramjet. enkel i sit princip, støjende på
grænsende til det kriminelle – og velflyvende!

Knib øjnene sammen og kik på billedet
af den ældre mand på side 15 med den
lille røde og gule Gloria bygget af nogle
få balsapinde og lidt beklædning efter
tegninger fra DMI. Med fantasiens
hjælp og lidt god vilje kan billedet godt
forestille 12-årige Leo på den dag, som i
vores generationer må kaldes den lykkeligste i Danmarkshistorien. Dagen for
næsten præcist 70 år siden, da tyskerne
overgav sig, og Danmark atter blev frit
efter ”de fem forbandede år”. Året da
Leos modelflyvekarriere begyndte.
16

Leo stod på engen i nærheden af hjemmet i Års i Himmerland på den dejlige
forårsaften. Han var kravlet op på en
pæl for at komme så højt til vejrs som
muligt og dermed give Gloriaen de
bedst mulige betingelser for at flyve
langt og længe, når den nu om nogle sekunder skulle kastes ud i de sidste solstråler. Pludselig blev hans forehavende
brat afbrudt, klokken var vel omkring
20.30. det var hans mor, der råbte: ”Leo,
du skal komme hjem. Krigen er slut!”
Hvad Leo skulle hjem efter svæver i det
uvisse. Jo, han skulle hjem til den festende familie og alle de glade ansigter.
Til flagene og den flaske pullimut den
gamle havde gemt i månedsvis, og som
nu var blevet trukket op. Hjem til latteren og den enorme lettelse som freden

betød i Års, Måske især i Års, for trods
sin lidenhed var byen en betydningsfuld destination for tyskerne. Bl.a. var
det i Års, man som et af de første steder
havde en stor gruppe modstandsfolk,
og hvor fire modstandsfolk blev henrettet nogle uger før det samme skete drengene i Hvidsten Gruppen, som vi har
set en film om for få år siden.
Og det var også i Års, tyskerne uddannede mange af de soldater, som efter
endt uddannelse blev sendt videre til
Østfronten. Leo oplevede også at se et
engelsk fly bliver skudt ned og hørte
om piloten, der som fange blev ført til
det lokale Afholdshotel.
Men det var, sjovt nok, først da englænderne kom, Leos far fik travlt med at
sætte sandsække for døren…
Modelflyvenyt 2/2015

Torpedojageren Swordfish er endnu et af de smukke modelfly,
det er blevet til i Tørring. Og det eksisterer stadig i bedste velgående.
Her på lageret, det lille hobbyværksted ved siden af køkkenet,
hvor ”Leo ikke gå i vejen for sin kone, når der skal laves mad”.

Gloria´en er tegnet i 1938. Byggesættet kostede
3,25 kr. uden tegninger og byggeanvisning. Men
det var heller ikke nødvendigt. Leo klarede galant byggeriet, da han gik i gang i med det. Og
hans første flyvning nogen sinde med et modelfly skete 4. maj kl. ca. 20.40. da freden kom.

Med englænderne kom modelflyene
For den gang 12-årige Leo betød freden
og englændernes ankomst først og
fremmest, at han kom sine elskede fly
nærmere. Leo havde før besættelsen
været i Ålborg og se en flyveopvisning
og var vant til at se dobbeltdækkerne
fra Ålborg komme på besøg over Års,
hvor piloterne havde vendepunkt på
deres navigationsture fra Nordjyllands
hovedstad ud i fædrelandet.
Han havde på afstand betragtet nogle af
byens ældre drenge lege med modelfly,
dem de havde bygget efter tegninger i
Familie Journalen, og han var også selv
begyndte at bygge lidt, da krigen holdt
op, for Leo var dødeligt forelsket i alt,
hvad der kunne flyve.
Så for ham var en af de vigtige ting ved
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Juncker JU 52 og Fokker F Xii er Leos ”to svendestykker” ud i skalabyggeriet,
som selvfølgelig taler mange, mange flere fine fly efter en karriere på 70 år.
Men de to, som her er stakket i hjemmehangaren, er dem der flyves flittigst
med – og holdes mest af.

fredslutningen, at svævedygtige modelfly eller fly med gummimotorer og dieselmotorer som Viking 2,5 til 49 kr.
dukkede op i legetøjsbutikkerne. Selv
om de var dyre, og det var de for en læredreng, så kunne de i det mindste fås
nu …
Leo eriksen lovestory med fly, modelflyvning og flyvevenner har været uafbrudt i de snart 82 år, han har levet. det
gør ham til en af de nulevende danskere, der i flest år har helliget om ikke
enhver fritime så i hvert fald rigtigt
mange af dem til modelflyvningen, til
byggeri, til skalakonkurrence og i det
miljø, der omgiver vores fælles interesse.
Selvfølgelig måtte han også have et liv
ved siden af modelflyveriet; det blev

som urmager. Han kom i lære i Års lige
efter krigen, i 1946, og cirka samtidig
flyttede hans forældre til en lille by
halvanden times togrejse fra Års!
Leo havde ikke været i lære ret længe,
før hans mester med en vis irritation
lagde mærke til, at den unge mand på
værkstedet var meget nøjeregnende
med at overholde fyraftenstiden… ikke
fordi arbejdet med urene ikke interesserede ham, men Leo skulle nå et tog til
den mere end timelange tur fra Års og
hjem. Og det var tre-fire timer mellem
togene den gang…
Hans nøjeregnende indstilling til fyraften hørte dog op, da han fik lov til at
bruge værktøjet i urmagerværkstedet til
at bygge sin første ”atom-jet”, en rAM17

Skalafly er ikke kendt for at være de mest velflyvende,
men man skal også have en velflyvende fly, synes Leo.
Og byggede sig denne Acrostar kunstflyver.

den farverige Boeing P-26 Peashooter,
som amerikanerne byggede et væld af i slutningen af 30´erne.
Leos udgave kom fra japanske byggesætsfabrikant Marotaka.

jet efter tegninger fra dansk Model industri. det var noget med at bukke og
svejse et stykke plade til et rør og forsyne dette brændkammer med et tændrør, som fik sin gnist fra en Ford
T-tændspole når benzinen først var
presset ind i røret med en fodpumpe.
- Mester kunne ikke rigtigt forstå, at da
jeg knoklede med at få den Storm-P-opfindelse til at virke – og den kom til at
virke med bulder og brag, ild og røg og
en ordentlig tur op i himlen! - kunne jeg
blive hængende på værkstedet til langt
ud på aftenen. Jeg havde nu heller ikke
så travlt med at komme hjem af en
anden grund, smiler Leo. i den lille by,
hvor vi boede, spillede alle drengene
fodbold, og spillede man ikke fodbold,
var man ikke en del af det store fælles18

skab. Fløj man med modelfly var man
en nørd, som det hedder i dag. en mærkelig fyr ville man nok sige den gang…
Når der var fly over Tørring
måtte kunderne vente er øjeblik
da han senere fik sin kombinerede urmager og guld og sølv butik på torvet i
Tørring, var der også mange kunder,
der med mellemrum forundredes over
Leo. de stod og talte ur eller kikkede på
guld, da Leo pludselig afbrød samtale
eller kom susende ud fra værkstedet og
skyndte sig ud på gaden. det skete, når
han hørte en eller flere motorer i luften
over Tørring. det måtte han altså lige
ud at se, hvad det var for et fly der
havde forvildet sig hen over Himmerlands himmel. Til gengæld interesserede han sig stadig ikke for, endsige

Hitlers personlige fly i en lang årrække, en
Juncker JU 52 med næsen i sky.

spillede fodbold, urmageren i Tørring…
der har været mange modelfly og
mange skalakonkurrencer i Leo eriksens lange liv. Så mange, at vi slet ikke
kan komme ind på bare halvdelen. Men
alle hans fly været ikoner i luftfartshistorien. Bevar os, der er nogle små pjatfly som bare skal ind i bilen og hurtigt
op i luften. Men ”de rigtige” fly som
Mosquitoen, de store Piper Cubs, den
navnkundige racer Mr. Mulligan fra
30´ernes store væddeløb USA coast to
coast, den britiske dobbeltdækkede torpedojager Swordfish, Junckers eller den
tre-motors Fokker F Xii´eren, som Leo
byggede og som de kender rundt om på
modelflyvepladser i danmark og europa, det er de ikoner som Leo kender
historien bag.
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den sjoveste flyver, Leo nogensinde har fløjet med, en Fat Pilatus Porter.
den flyver lige god på siden og fremad. Men startes og landes den ikke lige
op i vinden, så vælter den. For det er og bliver en tumling.

et ømt syn fra Filskov i 1988
– to henrivende bakkesangerinden,
hvoraf Leo er den ene
(til højre, hvis nogen skulle være i tvivl).

Det begyndte med et Richs-billede
Tag nu fx den sidstnævnte. i sit richsalbum så Leo billeder af det danske
Luftfartsselskabs røde og sølvfarvede
Fokker F Xii´er med navnet ”Merkur. ”
drømmeflyet var bygget på Orlogsværftet efter Anthony Fokkers originale
tegninger, og som på ruter til bl.a. Amsterdam, Berlin og Hamborg ”gjorde
dansk Håndværk megen Ære overalt i
udlandet, hvor den viste de danske farver”.
det var et fly, der tiltalte Leo. en spændende historie, et delvis dansk projekt,
en dansk luftfartssucces, et smukt og
driftssikkert fly. Sådan et måtte han
havde. Og uforfærdet gik han i gang
med først at lave tegningerne på bagModelflyvenyt 2/2015

Leo har bygget mange autogyroer. de har alle kostet ham mange havarier,
rotorblade og bekymringer. ingen af dem har fløjet helt godt. ”Men de er jo
spændende så det skal prøves”. igen. Og igen. Og igen…

grund af det lille richs-billede. (Til oplysning for nutidens ungdom var richs
en kaffeerstatning der blev brugt til at
strække kaffebønnerne i det valuta- og
råvarefattige danmark i tiåret efter besættelsen. Både richs og konkurrenten
danmarks lagde små, kreditkort-store
tegnede farvebilleder ved cikorien, som
man så kunne samle og klistre ind i albums der ligeledes blev udgivet af kaffeerstatningsfirmaerne.)
det var et kæmpearbejde at bygge den
første Fokker F Xii, og det var en stolt
ung mand, der stillede op med sit skalafly til en konkurrence i Brønderslev.
dommeren var navnkundige Hr. Alexandersen, en anerkendt og dygtig,
men ubønhørlig streng, dommer. ”Ja,”
sagde Alexandersen, ”det er jo et inter-

essant projekt. Men der mangler dokumentation for det meste, og der er
mange detaljer som enten mangler eller
er forkerte. ”
”Merkur” fødtes i nederlaget
de ord blev skelsættende i Leos modelbyggerliv. ”Nej, det skal sgu´ være
løgn,” tænkte kan i sit stille sind. Og så
skrev han til rigsarkivet, hvor tegningerne blev opbevaret, og bad om tilladelse til at se alle tegningerne til
”Merkur”. Han rejste til København og
spenderede en formue på at affotografere og kopiere hver og en.
- Og når jeg siger alle, så mener jeg alle,
småler Leo i dag. der er ikke den møtrik
eller det instrument, ikke det panel eller
den plade, ikke den wire eller klap, der
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et fly på pontoner – en dejlig oplevelse, mener Leo. Uanset om flyvninger
starter og ender på vand eller fra nysne. Herlig spas.

”Mr. Mulligan” fra den nye klasse, som den gang hed ”jumboklassen”
og i dag stormodeller. en velflyvende racer fra 30´erne,
som Leo har haft stor fornøjelse af.

ikke er detailtegninger af. Man skulle
ikke tro, at en så relativ enkel flyvemaskine krævede så mange tegninger.
Men det gjorde den altså, og da jeg
kom hjem til Tørring måtte jeg jo i
gang med at gøre tegningerne først til
byggetegninger siden til virkelighed
om end i mindre skala. Helt nøjagtig i
skala 1:9 og med et spænd på 2,30 m.
det næsten umenneskelige krav der
stilles til en modelbygger for at lave
en perfekt flyver til skalaflyenes master class, F4C. ikke nok med at en detalje skal være pinlig korrekt, det
samme skal dokumentationen og
overensstemmelse mellem papirer og
fly. Leo husker stadig hvor lang tid
der gik med at få Luftfartsdirektoratet
(som det hed den gang) underskrifter
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på byggetegningerne. Fem-seks underskrifter skulle der til på hver tegning, før hans dokumentation kunne
leve op til kravene.
Men så endelig i 1990 kunne Leo eriksen for første gang vise sin Fokker F
Xii frem til bedømmelse både statisk
og i luften. den gav ham danske mesterskaber, en flot placering ved eM i
Tjekkiet, anerkendelse fra hr. Alexandersen, masser af respekt fra flyvekammeraterne – og en dejlig, varm
fornemmelse indvendig hver eneste
gang han lige siden har set på – eller
fløjet med – sin ”Merkur”.
En perlerække af ikoniske fly
den samme historie kan man med
større eller mindre variationer fortæl-

den elskede ”Tante,” JU 52 med indregistreringen OY dAL. den fløj på udlandsruter i sine
danske farver fra 1936 til den mødte sit tragiske
endelige under en flyvning til Wien, hvor den havarerede under en landing i tåge. Alle om bord
omkom. dét fly, og Leos model, har byggenummeret lige ved siden af den Juncker som Lufthansa flyver med den dag i dag.

ler om alle de andre fly, Leo eriksen
igennem et langt liv har brugt tusindvis af timer på. ingen af dem, hverken
Tanten ((i en årrække Hitlers personlige Junckers JU 52) som i dag er det
af de store fly han helst flyver med)
den smækre ”Mr. Umuligan,” de
sagnomspundne Piper Cups eller
nogen af de andre halve snes store
projekter, der sammen med mange
mindre modelfly er gledet gennem
hans hænder gennem årene, er sluppet gennem nåleøjet ind i værkstedet,
uden Leo har følt kærlighed til dem
eller deres historie.
i dag kommer han ikke til så mange
konkurrencer mere; det er lige som
om det kapitel af livet er forbi. Men
han kommer stadig ud til sine kamModelflyvenyt 2/2015

Hvis der er to, der står sammen i dansk skalaflyvninger, er det Leo og hans
Fokker F 12, som er en kopi af OY diG der blev bygget på Orlogsværftet i København og var færdig i marts 1933 – samme måned, som Leo blev født.

en detalje der viser, at Swordfish´en mener det
alvorligt. det er en torpedo, man kan se under
bugen!

merater på Filskov Flyveplads tre-fire
gange om ugen til ”tre kopper kaffe og
en enkelt flyvetur”. det kan være med
en lille skumflyver eller med Tanten,
det vigtigste nu er en smule regelmæssig flyvning og en masse socialt samvær.
- Alle ens egne fly, og alle konkurrenter og kollegers fly, står selvfølgelig
præget ind i ens hukommelse. i hvert
fald de smukke af dem. Men når
flyene kommer i hangar, er det jo alle
de dejlige timer sammen med ligesindede, selskabet med de smukke fly og
oplevelserne omkring dem, der betyder noget, siger Leo.
Og så timernes i værkstedet ikke
mindst. Min kone Hanna, som har
Modelflyvenyt 2/2015

Fokker d XXi´eren er en kopi af de to jagere, som danmark købte i Holland
før krigen sammen med en licens til selv at bygge flere af flyene. Vi byggede
derefter en hel eskadrille på orlogsværftet. eskadrillen stod opmarcheret i
Værløse da tyskerne kom den 9. april; og pulveriserede dem alle.

været trofast med i min hobby i alle
årene, siger gerne, at jeg altid er at
finde i hobbyrummet, nu hvor forretningen for længst er videregivet til
nye generationer. Og der er såmænd
noget om det. Jeg har det simpelthen
ikke godt, hvis jeg ikke har noget i
hænderne, hvis ikke der er et fly
under bygning.
det sidste modelfly, Leo blev færdig
med (for anden gang i sit liv), er den
lille rød-gule Gloria, som han holder
op i luften over engen bag huset i Tørring.
Som den gang for 70 år siden på engen
i Års, hvor hans mor kom og afbrød
ham i hans vigtige forehavende. Bare
fordi krigen var slut …

Tekst: Jørgen
Mouritzen
Fotos: Jørgen
Mouritzen og
Leos arkiv
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Udviklingstendenser
Jeg vil forsøge at give et overblik over udviklingstendenserne i RC teknologierne. Det går nu så stærkt, at nye produkter og ideer opstår så hurtigt, at det er svært at følge
med.

Eksponentiel digital vækst
i 1965 forudsagde Moore, medstifter af intel, at antallet af transistorer eller elektriske komponenter, alt efter fortolkning, i et integreret kredsløb vil fordobles hver 18. måned. i dag 50 år senere
er den smart-phone, du har liggende i din lomme, flere tusinde
gange hurtigere og over 1 million gange mindre og billigere end
verdens hurtigste computer i 1968. Udviklingen er altså ikke lineær, men forløber stærkt stigende med en sådan fart, at den bliver ganske uoverskuelig for både politikkerne, investorerne,
producenterne, forhandlerne og forbrugerne. Se skema.

veau. det blev hurtigt klart, at selvom programmerne skrevet i
maskinkode var ganske korte, opstod der fejl hvis programmøren ikke forstod mikroprocessorens funktioner. de fejl gav øjeblikkelig og kontant afregning, tingene virkede ikke. et eksempel kunne være, at NASAs dygtige programmører havde en
gravemaskine, som gik i stå på Mars, på grund af en softwarefejl. Fejlen blev fundet på jorden, og det rettede program blev
oploadet til maskinen, som derefter kunne grave videre.
Hvordan ser det så ud i dag? Svaret er, at det ikke ser godt ud.
et Windows 7 program består af 45 millioner kodelinier og det
anslås, at der er 22500 fejl i alt, altså en fejl pr. 2000 kodelinjer! Se
skema.
Program

Millioner af kodelinjer

Antal fejl i alt

Windows 7

45

22500

Antal kodelinjer pr. fejl
2000

Android

12

1000

12000

F22 fighter

2

1

2.000.000

F35 fighter

8

4

2.000.000

rumfærgen

0,4

1

400.000

TENDENSER
Stærkt stigende

Stærkt faldende

Mængden af beregninger

Prisen

Beregningshastigheden

Størrelsen på hardwaren

Hukommelsers størrelser

Vægten af hardwaren

Softwares kompleksitet

Strømforbruget

Hvad tingene kan

Fejl i hardwaren

Innovationskryds
et innovationskryds er der hvor forskellige teknologier mødes
og giver et særligt udviklingsspring til frembringelse af et konkret produkt.
Overordnet set er det der, hvor man kan kombinere nogle af følgende områder:
•
Computerkraft
•
Kommunikationsteknologi
•
Kunstig intelligens
•
Bioteknologi
•
Nanoteknologi
eksempler på innovationskryds kan være selvkørende biler,
droner, briller med dataskærme, kunstig intelligens, robotter og
andre produkter, hvis eksistens vi ikke kender endnu.
Hvad med softwaren?
Uden softwaren kan computeren ingenting. Lige fra begyndelsen, hvor man fra udviklingen af den første computer, baseret på
at man havde en aritmetisk logisk enhed, et programlager, et datalager, en programtæller m.m., blev det nødvendigt at fortælle,
hvad det var for en opgave der skulle udføres helt ned på bitni22

det bliver altså bedre, når der står mange penge på spil, og konsekvenserne bliver mere alvorlige end at en Android eller Windows computer fejler. Følgende kan konstateres:
•
der findes ikke fejlfri software.
•
Af ovenstående skema kan konstateres, at det er meget
kostbart at holde fejlene nede. det anslås at rumfærgesoftwaren har kostet mere end 3 millioner arbejdstimer.
•
der er ingen firmaer der giver nogen som helst form for
produktgaranti for softwaren.
•
der findes ikke lovgivning som dækker softwarefejl. Så
hvis din selvkørende Google-bil laver en ulykke opstår
der et juridisk problem!
•
Politikerne har ikke taget stilling til den form for problemstillinger på trods af, at hele vores digitale verden
er omgivet og styret af software!
•
Al software kan hackes, hvis der kan skaffes adgang til
systemet.
Brugeren er altså stort set på herrens mark og bliver nødt til at
stole på kvaliteten af softwaren, og det princip at producenten
fortløbende tilbyder at rette fejl og forbedre produktet ved hjælp
af opdateringer.
RC teknologi
efter de mere generelle betragtninger vil jeg nu rette blikket mod
modelflyvningen.
i modelflyvning er elflyet et eksempel på et innovationskryds.
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i rC teknologierne
Af Jørgen Bjørn

det var opfindelsen af Litium Polymere-batteriet, som indeholder stor energi og har en lav vægt, sammen med Field effekt
Transistoren, som kan styre store strømme, den vedligeholdelsesfrie børsteløse motor uden kul og mikroprocessoren, som
gjorde at man fik en effektiv drivlinie, som kunne hamle op
med brændstofmotorer.
Jeg vil nu prøve at give et bud på nye innovationskryds drevet
af tilgængelig hardware så som:
•
Mikro elektro Mekaniske Systemer på chips
•
Wi-Fi netværks chips til 2,4 og 5,8GHz
•
digitale kameraer
•
Skærme og briller
•
GPS modtagere
Med den nævnte hardware vil jeg prøve at beskrive et maksimalt udbygget system, som det er muligt at købe for hobbypiloter i foråret 2015.
Hvad betyder begreberne?
det er imidlertid først nødvendigt at forklare nogle af de nye
udtryk, som forekommer og som du måske ikke kender. Begreberne kommer alle fra det engelske sprogs forskellige fagområder og det vil ikke danne menig, at forsøge at finde danske ord.
det er bedre at forstå, hvad ordene betyder, fordi du ikke skal
forvente danske manualer.

Beskrivelse af et maksimalt udbygget system til fastvinge- og multirotorfly
•
i den ovenstående mindmap kan du genfinde et helt
traditionelt fjernstyringsanlæg, hvor senderen rC Tx
vil sende styreinformation til modtageren rC rx, som
derefter styrer fastvinge flyets servoer og fartregulator
eSC direkte. den mode opnås ved, at feed back gain er
0 % hvorved signalerne kobles direkte i gennem Flight
Controlleren. den direct Mode anvendes til start og
landinger.
•
Hvis vi taler om et multirotor fly kan det kun holdes
stabilt ved at man hele tiden har en aktiv Flight ConModelflyvenyt 2/2015

Begreb
drone

UAV
BL9-4
Modelfly
Fastvingeflyets
tre akser:
Pitch
roll
Yaw

Betydning
drone er en generel betegnelse for et førerløst luftfartøj, på engelsk betegnet som Unmanned Aerial
Vehicle, forkortet UAV ubemandet luftfartøj.
Unmanned Aerial Vehicle. Udtrykket anvendes af
trafikstyrelsen som bestemmer lovgivningen.
Lovgivning som fastlægger regler for UAV, altså
modelflyvning i danmark.
Her skelner jeg mellem fastvingefly eller multirotorfly, altså to forskellige typer af modelfly.

Multirotor fly

Fastvingeflyet er mere energiøkonomisk end multirotorflyet.
Multirotorflyet anvender almindeligvis ikke servoer til styringen, men ændrer omdrejningstallet
på motorerne.

FBW

Forskellige varianter ses her, men med samme
princip. Hvis vi ser på Quad-Copter-X bemærkes
det at rotor 1 og 4 kører den modsatte vej af rotor
2 og 3. deres drejmoment ophæver derved hinanden. Hvis 1 og 4 mindskes 200 omdr. samtidig
med at 2 og 3 øges 200 omdr. vil den samlede opdrift være den samme, men Quad-Copteren vil rotere omkring sin yaw akse. Hvis 3 og 4 øger omdr.
samtidig med at 1 og 2 mindsker omdr. vil QuadCopteren glide til højre. Hvis alle motorer øger
omdr. vil den naturligvis stige.
Begrebet Fly By Wire blev først rigtig udbredt af
Airbus, da man i 1984 anvendte en computer hvorigennem alle pilotens beslutninger skulle passere.
Formålet var at holde flyet inden for sin Flight envelope.
Hvis et fly skal flyves sikkert, taler man om, at det
opererer indenfor Flight envelopen. det kommer
udenfor, hvis det fx trækker for mange g eller
kommer i en tilstand, hvor det ikke kan rette op
igen.
For at forstå FBW begrebet er det nødvendigt at se
på, hvordan feed back virker i et system.

Flight envelope

Feed Back System
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Fig. 1.

•

1.
2.

3.

Til højre er den værdi der haves, til venstre er den
værdi, som ønskes.
Man bemærker, at der føres en del af den værdi, der
haves, tilbage til et subtraktionspunkt, hvor man foretager en sammenligning med den ønskede værdi.
der kan nu forekomme tre tilstande:
Hvis den værdi der haves, er lig med den ønskede
værdi, er systemet i balance.
Hvis den værdi der haves, er mindre end den ønskede værdi, fremkommer der en forskel, som vil bringe systemet mod balance.
Hvis den værdi der haves, er større end den ønskede
værdi, fremkommer der en forskel, som ligeledes vil
bringe systemet mod balance, blot den modsatte vej.
Som du kan se, bevæger man sig fra en tilstand til en
anden tilstand. det skal gerne ske så hurtigt som
muligt. da der er tale om fysiske ting, som er i bevægelse, kan flyet finde på at bevæge sig lidt for langt
på grund af enertien, se den røde kurve på fig. 2.
Hvis potentiometeret på fig. 1. drejes ned mod minimum, mindsker man feedback funktionen, indtil en
passende størrelse haves illustreret ved den sorte
kurve. For lav feedback er vist ved blå kurve, hvor
systemet bliver for sløvt.
Flyet skal altså tilstræbe at opnå en ønsket værdi.
det kan være en bestemt flyvefart, flyvehøjde, stigvinkel, eller et bestemt sted i form af GPS koordinater.

•

•

•

Fig. 2.

•

Feed Back Gain

Flight Controller

Stabiliser

direct Mode

MeMS teknik.
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Feedback har altid været brugt indenfor elektronik
og reguleringsteknik.
Bestemmer hvor kraftig indflydelse Flight Controlleren skal have. 0% ingen indflydelse. 100 % max
indflydelse.
der indskydes en computer mellem rC modtageren
og flyets servoer/rotormotorer. Computeren modtager dels styring fra rC-piloten, dels styring fra en
række sensorer i flyet.
et andet udtryk for en Flight Controller, med mere
simple funktioner, som typisk automatisk stabiliserer flyet i forhold til horisonten. er i dag indbygget i
mange rC anlægs modtagere.
Styresignalerne føres direkte igennem Flight Controlleren, så Flight Controlleren ingen indflydelse
returen To
har på flyets styring. rTH mode
Home mode betyder at modellen automatisk flyver
tilbage til sit udgangspunkt (GPS startkoordinater)
når nogle bestemte betingelser er opfyldt fx fail-safe.
Mikro elektro Mekaniske Systemer. Specialiserede
chips som indeholder komplette systemer af micromekaniske sensorer kombineret med mikroprocessorer til måling af især bevægelser. Anvendes en
mængde steder i f.eks. tablets, udløsning af airbags,
antiudskridnings systemer m.m. MeMS er en forud-

•
•

•

•

troller. Man vil som minimum modtage input fra den
treaksede gyro og det treaksede Accelerometer for
overhovedet at kunne holde multirotor flyet stabilt. det
vil normalt ske i 2dmode. Flight Controlleren kan være
bygget ind i produktet.
Hvis man vil bestemme et flys position på jordoverfladen bliver man nødt til at koble en GPS modtager til
Flight Controlleren. Målenøjagtigheden vil højest være
ca. 6 meter når enheden har været tændt nogle minutter
og man modtager ca. 10 satellitter. Nøjagtigheden afhænger stærkt af satellitternes position og antal. Højdebestemmelsen er generelt dårlig. GPS modtageren
kan endvidere kun måle kompaskurs, hvis den bevæger sig, fordi modtageren beregner kursen udfra ændringer af længde- og breddegrader. GPS modtageren
kan også beregne flyets fart i forhold til jorden.
(Ground Speed). der udføres mellem 1 og 10 måling pr.
sekund.
Hvis man ønsker at forbedre højdemålingen, kan man
med fordel anvende et barometersystem, som autocalibrerer på det aktuelle lufttryk når systemet tændes og
herfor viser højden 0 meter. Målenøjagtigheden er 1 til
2 meter. Barometeret kan også bruges som variometer
med en max følsomhed på ca. 10cm højdevariation.
idet GPS-modtageren ikke kan registrere kompaskurs
hvis den står stille, vil det være muligt at måle på jordens magnetfelt ved hjælp af et magnetometer, som så
beregner kursen i forhold til nord. dette er særlig aktuelt ved multirotor fly, som jo kan stå stille i luften.
endelig kobles alle de input som kommer fra MeMS
sensorerne, MUien og GPSen sammen med pilotens
input, som dels er styresignaler, dels modeinformation.
Sidstnævnte kontrolleres med vippe-kontakter på rC
senderen.
Når det viste system tages i brug første gang, skal
Flight Controllerens output som noget af det første programmeres til den pågældende flytype. (Se nr. 2 de
røde bokse.)
Piloten må hele tiden være helt klar over hvilken mode
der anvendes (Se nr. 3 de grønne bokse), fordi det på
afgørende vis bestemmer flyvningen.
Telemetrisystemet (Se nr. 5 violette bokse) modtager
data fra MeMS sensorerne, GPSen samt forskellige
elektriske måleværdier (MUi). de data overføres dels
via A/V systemet til piloten i sand tid, samtidig med
at de gemmes i data Flight recorderen, som så kan udlæses efter landingen.
A/V signalet med telemetri overføres fra flyet til jorden
på frekvenser i 5,8GHz båndet. (Se nr. 4 de gule bokse.)
Når man anvender det bånd er det fordi det ville være
alt for risikabelt at have en kraftig 2,4GHz sender i kort
afstand fra flyets 2,4GHz modtager, hvor det modtagne
signal fra rC senderen kan være meget svagt.
i flyet er monteret et fremadrettet videokamera som leverer videosignaler til en analog TV sender. A/V senderen tilføres endvidere A/V telemetridata, som
lægges oven i billedet så man et får et OSd. A/V signalet modtages af en analog A/V diversity modtager,
som kan levere A/V signaler til en skærm eller et par
video briller. Teknikken i al det er et gammeldags analogt PAL TV-system med en båndbredde på ca. 6 MHz.
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•

1.
2.
3.

den store båndbredde muliggør at man kan overføre
store datamængder uden forsinkelse. Til A/V modtageren kan tilkobles en A/V recorder. dette kan være
fornuftigt fordi man i tilfælde af bortflyvninger kan aflæse de sidste GPS koordinater og dermed måske finde
flyet. Antennetrackeren er kun nødvendig hvis du flyver langt væk. den er en retningsbestemt antenne som
automatisk rettes mod flyet. Alle bokse med røde flag
står på jorden.
en meget vigtig del er systemets software, den er i
modsætning hardwaren ikke synlig i en købssituation.
Producenten af hardwaren har udviklet både software
og firmware specifikt til det pågældende produkt og
det er en væsentlig del af produktets pris. Hvis du ser
på mindmappen får Flight Controlleren forbindelse
med Windows Computeren gennem et USB kabel. Følgende funktioner haves:
Førstegangsopsætning af hele systemet via den på
PCen installerede software.
Opdatering af firmwaren for nye funktioner og rettelse
af fejl.
download af telemetridata fra Flight data recorderen
til Flight Monitor Programmet så en detaljeret analyse
af flyvningen kan foretages.

Fordele ved det maksimale system
•
Med 2d funktionen bliver et fastvingefly ekstremt selvstabilt, og kan flyve autonomt. det betyder, at man ikke
behøver at være nervøs, hvis man flyver langt væk og
ikke kan se modellens præcise stilling i luften. Flyet forbliver stabilt i selv voldsom turbulens. den samlede
virkning på modellen er, at en lille model føles som en
meget større model med stor inerti. Modellen flyver
stabilt som på skinner.
•
Med Altitude Hold holder flyet en bestemt flyvehøjde.
•
Med rTH vender flyet tilbage til GPSens home koordinater, hvis en af følgende betingelse er til stede:
det kan hjemkaldes af piloten med en switch på senderen eller
Modtageren går i fail-safe eller
Flyet kommer over en indprogrammet max. højde eller
Flyet kommer uden for en indprogrammet max. afstand fra GPSens home koordinater.
Flyet kan simpelthen ikke længere flyve væk fordi det
er hegnet inde. (Geofence)
•
Waypoints kan udgøre en rute som flyet kan gennemflyve autonomt.
•
Telemetrien frembringer en mængde data, som kan aflæses eller afgives som alarmer under flyvningen.
•
Systemet kan også dels læse forskellige data op under
flyvningen, som fx forbrugte mA/h, dels afgive lydalarmer. det er særlig smart fordi piloten ikke behøver
at se på sin skærm.
•
data Flight recorderen, som kan udlæses via Flight
Monitor programmet, kan præsentere data som tal,
grafer eller tegne ruten ind på Google earth. Analyser
af flyvningen kan give bedre resultater for konkurrence
piloter, give bedre sikkerhed, forklare utilsigtede hændelser og opklare ulykker.
•
GPS-data kan anvendes til at finde bortfløjne modeller,
det kunne jo være at dronen fløj væk pga af en softwaModelflyvenyt 2/2015

sætning for multirotor flyvning og indgår som en
meget vigtig komponent i innovationskrydset.
Treakset Gyro
Treakset gyro som kan fastholde flyets Pitch, roll og
Yaw i forhold til en vandret horisont og en fast kompaskurs. Baseret på MeMS teknik.
Treakset Accel.
et accelerometer som kan registrere G-påvirkninger
i tre akser. Baseret på MeMS teknik.
Magnetometer
Magnetometer som kan måle på jordens magnetfelt.
Man får dermed et kompas som peger på jordens
magnetiske nordpol. Baseret på MeMS teknik.
Barometer
Lufttryksmåler til nøjagtig bestemmelse af flyvehøjden. Baseret på MeMS teknik.
Variometer
Beregner hvor meget flyet stiger eller falder i fx meter pr. sekund.
Pitotrør
Pitotrør som måler flyets fart i forhold til luften.
MeMS sensomrene måler statisk og dynamisk tryk
og enheden beregner True Air Speed.
MUi
Modul til måling af spænding (U) og strøm (i). enheden beregner også mA/h forbruget på Li-Po drivbatteriet og er på den måde en vigtig ”brændstofmåler” til elflyet.
A/V
Audio/Video Lyd/billede
Tx
Transmitter radiosender
rx
receiver radiomodtager
Mode
en tilstand til opnåelse af en bestemt kontroladfærd
af flyet.
2d mode
Modellen forsøger at holde den stilling pitch, roll,
yaw pindene står i. et eksempel: Hvis du vil stige 20
grader skal du holde pinden, så den svarer til en ønsket værdi på 20 grader. Modellen vil så ved hjælp af
feedback systemet tilstræbe en stigning på 20 grader.
Bemærk modellen bliver stabil i forhold til horisonten, hvis du slipper roll/pitch pinden. det kan virkelig hjælpe begyndere og andre ud af kritiske flyvestillinger.
3d mode
Modellen forsøger at holde sin aktuelle stilling i luften hvis du slipper roll/pitch pinden. det gøres ved
at den bevæger rorfladerne automatisk.
GPS
Global Position System. Amerikansk system til bestemmelse af sted og højde på jordkloden ved hjælp
af satellitter.
rTH mode
returen To Home mode betyder at modellen automatisk flyver tilbage til sit udgangspunkt (GPS startkoordinater) når nogle bestemte betingelser er opdigitale rCfyldt fx fail-safe.Fail-Safe mode
anlæg har ofte den facilitet, at hvis 2,4GHz forbindelsen mellem senderen og modtageren svigter hentes en fail-safe stilling som bringer rorfladerne i neutral stilling og motoren i tomgang. Modellen kan så
muligvis lande uskadt et eller andet sted.
AHM
Altitude Hold Mode. Modellen holder en bestemt
flyvehøjde.
eSC
elektronisk Speed Controller. Fartregulator til børsteløs motor.
Telemetri
Fjernmåling af data.
data Flight recorder Hukommelse som opsamler data fra flyvningen.
Populært omtales den som den sorte box man altid
leder efter ved fly ulykker.
FPV
First Personal View. FPV flyvning foregår ved, at piloten ser flyet igennem et par videobriller eller en
skærm, som modtager billeder og telemetridata fra
flyet. det muliggør at man kan flyve så langt væk at
man ikke kan se modellen mere, hvilket er ulovligt.
Se BL 9-4.
OSd
On Screen display. Flight data og alarmer som vises
oven i videobilledet.
Augmented reality et system hvor piloten ser ud i virkeligheden, men
samtidig ser vigtige flydata på et gennemsigtigt medie, som fx en brille med en indbygget dataprojektor.
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•

refejl! data må så være telemetreret tilbage til jorden og
ikke ligge i modellen!
A/V systemet betyder at du kan flyve FPV.
OSd systemet betyder at du får et komplet sæt cockpit
instrumenter på din skærm med fart- og højdemåler,
kompas, kunstig horisont m.m.

Pilotens ændrede rolle
rC flyvningen vil i stigende grad ligne fullsizeflyvning.
•
det vil fx være fornuftigt at anvende tjeklister, som
enten allerede findes i systemets software eller som
med fordel kan lægges ind i en tablet computer.
•
Piloten får også en ændret rolle fordi flyvningen finder
sted som et samspil mellem pilot og et kompliceret system.
•
Anvendelsen af stabiliseringssystemet medfører desværre også tab af basale flyvefærdigheder, noget som
også præger luftfartsindustrien, i form af nye typer
ulykker når automatikken fejler.
•
der vil også tit være en ”andenpilot” til at aflæse
skærme og give anden assistance, noget som BL 9-4
kræver ved FPV.
•
en anden parallel er at flyvninger kan analyseres ganske nøje ved at se på de data som ligger i Flight recorderen.
Hvad skal man dog mene om al den RC teknologi?
da bilen blev opfundet, måtte den kun køre 5 km i timen og der
skulle gå en mand med et rødt flag foran. Hvordan er det i dag
og hvordan ser det ud om bare 3 år? Altså, vi kan nok ikke undgå udviklingen. 35 Mhz er næsten væk, der er telemetri, tale og
stabiliser funktioner indbygget i mange rC-anlæg. du er måske også allerede ejer af en tablet computer, en GPS til bilen, en
smart phone og et digitalt kamera, alle apparater som anvender
samme teknologier som beskrevet her i artiklen. det skal også
nævnes at mange af de ting jeg har beskrevet her også vil gøre
sig gældende, i de nye biler som er på vej. Lad mig nævne automatisk nedbremsning, vognbane assistenter, detektering af
cyklister ved højre sving, black box recorder m.m. Målet er at bilen kan gøres førerløs, ligesom Googlecar, vent og se! Hele den
globale bilindustri er under kraftig omvæltning. det samme
gælder vores rC teknologi!
Næste innovationsspring
et af de problemer piloten har, er at han skal kunne se to steder
på en gang. en F16 pilot kan se ud ad cockpitruden, samtidig
med at der projekteres flydata op på ruden, et såkaldt head up
display. Piloten behøver ikke længere at flytte øjnene. Modelpiloten efterspørger et tilsvarende system, hvor piloten ser ud i
virkeligheden, men samtidig ser vigtige flydata på et gennemsigtigt medie, som fx en brille med en indbygget dataprojektor,
vi taler om Augmented reality. en række firmaer som Google
og Microsoft m.fl. udvikler i øjeblikket Augmented reality produkter. Ar brillerne skal nok komme.
Kunne vores modelfly lande automatisk? Ja, hvis man skærper
kravet til at flyet ved nøjagtig, hvor det er i forhold til landingsbanens placering. en kommende hjælp kunne være det nye europæiske satellitnavigationssystem (GNSS) med navnet Galileo, som er under udvikling af eU og european Space Agency
(eSA). Projektet omfatter opsendelsen af ca. 30 satellitter til en
pris af 5,4 milliarder euro og forventes klar i 2019. det vil kunne
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Voice readout
diversity rx

Firmware
Autonom
Geofence

Waypoint

Stemmeudlæsning af data og alarmer.
et system hvor man har flere antenner og modtagere
og hvor man kun automatisk anvender det bedste
signal.
det program/software som ligger i Flight Controlleren.
Selvstyrende.
Flyet kan kun flyve indenfor en afgrænset box (højde og afstand) eller kan ikke flyve ind i uønskede
områder. indhegningen opnås med GPS koordinater og omfattende software.
Pejlemærker er i dag ikke længere et fysisk punkt i
terrænet men er GPS koordinater. de muliggør at du
kan flyve en bestemt rute, nemlig fra Waypoint til
Waypoint.

bruges af alle og dermed erstatte vores kendte amerikanske
GPS system. den forventede nøjagtighed til almindelige brugere vil være på ca. 1 meter og for betalende brugere omkring få
centimeter.
Med den store navigationsnøjagtighed og kraftig software vil
det også være muligt at kunne sætte et geofence op for flyet.
Man kan hegne flyet både inde og ude. Man kan hegne det inde, så det flyver i et afgrænset rum bestemt af højde og afstand,
så det ikke flyver væk. Man kan også forhindre det i at flyve ind
i forbudte områder, som fx lufthavne eller over byer.
At droner ikke længere kun er en hobby, men udgør et kraftigt
innovationsspring skal ses i lyset af at væksten i droneindustrien er på omkring 35 % om året med en global markedsværdi på
mellem 1,7 og 2,5 mia. dollars. dronerne kan anvendes til landbrug, byggebranchen, energisektoren, filmoptagelser, ved katastrofer og til overvågning m.m. de skal kunne kommunikere
med hinanden, så de dels ikke støder sammen, dels kunne samarbejde om løsningen af en fælles opgave. det vil også være
nærliggende at de kobles op på internettet. For at al det kan lade
sig gøre kræves uhørt kraftig software, hvor der nok skal være
nogle fejl. Al den udvikling vil givetvis smitte af på vores hobby.
Eagle Tree Vector
efter de rigtig gode erfaringer jeg har med tre stk. eagle Tree
Guardian stabilisere, har jeg valgt at afprøve og beskrive eagle
Tree Vector i den næste artikel i et fastvinge fly. Vector bygger
på firmaets erfaring med telemetri og stabiliserprodukter. Vektor systemet indeholder Flight Controlleren, MeMS sensorerne,
Flight datarecorderen, en MUi, samt strømforsyning til A/V
sender og camera. Hvis du vil undersøge softwaren er det muligt installere den til gennemsyn uden først at have købt produktet, ligesom det kan anbefales at skimme den 89 sider lange
engelske manual i gennem. Se:
http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=information/information&information_id=12
Produkterne kan købes i rC-netbutik.
Se http://www.rc-netbutik.dk/group.asp?group=217
Jørgen Bjørn
Modelflyvenyt 2/2015

NYT FRA SVæVESTYRINGSGRUPPEN

skærpelse af eliteprofil
Svævestyringsgruppen er i fuld gang
med, at styrke fokus på, at vindere arbejder struktureret og hårdt for at blive de bedste. I Eliteudvalget er der i
2015 flyttet midler til en generel
skærpelse af eliteprofilen. I svævestyringsgruppen, har vi i 2015 valgt at
koncentrere os om følgende projekter:
F3F: Fortsatte træningssamlinger gennem året, samt coaching af de
bedste danske piloter. det er et
projekt der sikkert skal fortsætte
ind i 2016 og peger frem mod VM
F3F 2016 der forhåbentlig bliver i
danmark.
F3B/F3J: Optimering af højstart. i både
F3B og F3J er maksimal højde en
vigtig parameter. derfor kommer
Martin Webershock til danmark
den 9. maj for at instruere og
træne de danske piloter i bedre
højstarter. du læste også om det i
MFN 1/2015.
F3K: en weekend-clinic 14.-15. marts i
Greve rC, hvor medlemmer af
det svenske verdensmesterlandshold, og vores egen Jens Hofman,
øste ud af deres viden om teknik,
taktik, teamwork og meget andet.
det var en åben clinic, og landsholdet i F3K vil særskilt arbejde
struktureret mod VM i Kroatien.
de er også i tæt kontakt med det
svenske landshold, som en del af
deres forberedelse til VM F3K
2015. VM F3K 2015 foregår i slutingen af juli i Kroatien.
F3K landsholdet 2015
Landsholdet i F3K består i år af Jens
Hofman, Falken og Søren Nørskov,
GrC. desværre har Palle og Thomas
meldt fra, så det bliver i 2015 et lidt reduceret landshold. Vi ønsker dem held
og lykke i deres forberedelser til mesterModelflyvenyt 2/2015

skabet. Følg landsholdet og VM her:
f3k2015.com. Ved VM er erik dahl Christensen udpeget til juryen. Hvis du vil
vide mere om landsholdets målsætning
og strukturerede træning, så find landsholdets beskrivelse af deres forberedelser på MdKs hjemmeside under elite.
F3B landsholdet 2015
Landsholdet består i år af piloterne
Søren Krogh, Jan Hansen og John V.
rasmussen og TM regnar Petersen. da
ingen piloter har opfyldt alle kriterierne
for udtagelse, har vi i år valgt, at bruge
dispensationsmuligheden i de nye udtagelsesregler. Holdet deltager for egen
regning. Vi ønsker dem held og lykke i
deres forberedelser til stævnet, der bl.a.
består af højstartstræning med Martin
Webershock og separate træningssamlinger. Følg landsholdet og VM her:
wc2015.f3b.nl. Hvis du vil vide mere om
landsholdets målsætning og strukturerede træning, så find landsholdets beskrivelse af deres forberedelser på
MdKs hjemmeside under elite.
Udtagelsesregler
Udtagelsesreglerne for F3J er ændret en
smule. Se MdKs hjemmeside. Generelt
er der ændret lidt i udtagelsesreglerne
for alle klasser. det har vi gjort for at forberede, at der forhåbentlig kommer
flere juniorer i fremtiden, og for at være
på forkant med hvilke regler der gælder, hvis der evt. skal dispenseres for
reglerne. Se MdKs hjemmeside under
de forskellige konkurrenceklasser.
Styringsgruppens medlemmer
erik dahl Christensen er formand og
medlem af eliteudvalget. Han varetager
det overordnede arbejde, også med
fokus på den skærpede eliteprofil.
Søren Krogh er grenkoordinator for F3B
og F3J.
Knud Hebsgaard er grenkoordinator for
F3F.
Søren Nørskov er grenkoordinator for
F3K
regnar Petersen er overordnet konkurrencekoordinator og står for oprettelse
af stævner på MdK web og i F3X-vault,

samt den overordnede artikelindsats.
Peter Mikkelsen er tilknyttet styringsgruppen ad hoc
du kan altid kontakte formanden, hvis
du har spørgsmål, ønsker, tanker om
svævekonkurrencer. Han vil så enten
svare dig eller sende dig videre. du er
selvfølgelig også velkommen til at kontakte de enkelte koordinatorer, hvis du
ved hvem du skal kontakte. Kontaktoplysninger finder du på MdKs web.
2-meter regler
i danmark har der siden 1983 været en
stor tradition for at flyve med simple
svævere med 2 meters spændvidde og
kun højde- og sideror. det var en fantastisk introklasse, da den var billig, og
flyene og reglerne simple. Mange piloter fik deres første konkurrencesmag i
2-meterklasse, og mange er også blevet
hængende gennem årene og har fået
fantastiske flyveoplevelser, koblet med
det sociale. Klassen har haft en lidt passiv periode, og det håber vi på at kunne
råde bod på, ved at modificere reglerne
og opfordre til at mødes om simpel termikflyvning med gummitovhøjstart.
du kan finde både de gamle 2-meterregler fra SMSK, og de nye, på MdKs
web under Svævestyringsgruppen.
Mens du læser dette, har der allerede i
år været et 2-meter stævne i SMSK efter
de nye regler, og i slutningen af april
kan du møde ligesindede i Sønderborg
til 2-meterstævne. Se indbydelse i seneste nummer af MFN. du læste også om
de nye regler i MFN sidste år.
VM F3F 2016
danmark har ansøgt om at blive vært
for VM F3F 2016. Beslutningen bliver
taget i Lausanne i april, og hvis vi får
stævnet, skal det
afholdes i Hanstholm i efteråret
2016.
erik dahl
Christensen
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Das erste "Konig
Vækkeuret ringer tidligt lørdag morgen. Alt for tidligt! Står op og får noget morgenmad og så ud for at pakke
bilen. Turen går til Tyskland sammen
med far. Vi skal af sted til årets første
DLG konkurrence: Der Winter könig,
i Rabenkirchen Faulück, som ligger
en lille times kørsel syd for grænsen.
Efter godt to en halv times kørsel på
motorvejen og en lille omvej, ankommer vi på pladsen.

Man kunne med det samme se og mærke
at det ville blive en speciel konkurrence,
der var godt 10-20 centimeter sne, - 4 grader og det blæste en del. det hele forgik lige ved siden af Johannes Voigts hus, samme mand der har arrangeret hele konkurrencen, og fundet ud af hvordan det hele
skulle foregå.
Vi var tolv piloter fra Tyskland og danmark. Fra danmark var der folk fra Fyn,
Sjælland og Jylland.
efter at vi havde hilst på hinanden blev
der kaldt til "pilotbriefing." Vi fik fortalt
hvordan det skulle foregå. i de fleste F3K
konkurrencer er der flere forskellige opgaver der skal flyves, som ”Poker”, ”increasing time”, eller hvad man nu kunne

finde på at flyve. Men i dag skulle vi prøve noget nyt. Siden vi var tolv pilot blev
vi delt op i to grupper. Seks i hver. Vi fik
at vide, at der kun ville blive fløjet "All up
last down" hvor alle kaster samtidigt og
det så gælder om at lander sidst. Men
hvad var så det nye. Jo i hver runde var
det sådan at den der kom først ned, måtte
lave en "turn around" og fortsætte sin
flyvning.
en ”turn around” er, hvor flyet bliver grebet i vingen og så kastet igen med det
samme. Men hvis piloten ikke greb modellen i vingen, så måtte han lande og var
derfor først nede. Når man var landet,
skulle man råbe sit navn, så de andre piloter kunne se eller høre at man var nede.

Herover: Kun vikinger sætter telte op i 20cm sne
TH: 12 deltagere havde valgt at trodse vejrudsigten. Konkurrencen
var ved at blive aflyst pga. udsigt til blæst og regn, men da danskerne valgte at sige ”Vi kommer!”, måtte vore tyske naboer af huse.
TV: deltagerne, der kvalificerede sig til fly-offet. Fra venstre Jens
Hoffman, Jan Henning, Johannes Voigt og Tobias Sonne.
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Winter Pokal"
Tekst og fotos: Tobias Sonne

Måden der blevet udelt point på var meget enkel. Vi var seks i en gruppen, den
første nede fik et point, den næste to, så
tre og så videre.
Og så i gang!
der bliver kaldt navne op til første runde.
Tobias! Hov jeg skal flyve. Hurtigt samle
flyveren og så ud på flyvefeltet. 3, 2, 1, og
så af sted! Alle starter og vi flyver nogen
lunde lige. Jeg er ved at tabe højde og bestemmer mig for at gå efter en ” turn
around”. Men efter runden viste det sig,
at to andre allerede havde gjort det samme. Vi var derfor nødt til at lave en regel
om, at man skulle råbe hvis man tog den.
efter nogle runders tid kom vi til frokosten.

Modelflyvenyt 2/2015

Johannes og hans kone havde brug meget tid dagen i forvejen på at lave kartoffelsalat til os alle og kage til dessert. Så vi
gik over til deres lade og spiste derinde.
der var ikke så langt, så det var godt for
alle os dovenkroppe. Vi en god snak, med
masser af kartoffelsalat og kage til, men
helt varmt var der heller ikke, når man lige kom ned at side stille.

det viste sig, at jeg var den der havde det
fjerde største pointtal. Men vejret var ikke
til fly-off. Blæsten var blevet hårdere og
tilmed var det begyndt at regne. en fjerde
plads er også meget godt. Hvad kan jeg
sige, jeg tror jeg taler for både min far og
jeg, når jeg siger, at vi ser frem til at deltage igen næste år, hvor vi forhåbentligt
kan klare os endnu bedre.

Så efter vi var færdige med at spise, kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme
ud at bevæge os igen. efter at vi havde
fløjet din sidste runde, skulle vi til at tælle
point op, og finde ud af hvem de fire heldige der havde kvalificerede sig til flyoff'et.

Resultatet
resultatet af konkurrencen blev, at Jan
Henning (d) blev etter, Johannes Voigt
(d) og Jens Hoffman (dK) blev delt 2 og 3
med absolut lighed gennem alle flyvninger og Tobias Sonne (dK) blev 4.
Tobias Sonne
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250 FPV

racing quad

Tekst og fotos: Niels Erik Kristensen
Her er historien om, hvordan jeg kom i
gang med den spændende, og underholdende del af modelflyvehobbyen.
Mine erfaringer er ikke de eneste eller
den mest rigtige måde at gøre det på. det
er den måde, at jeg kom i gang med 250
FPV racing quad
For et stykke tid siden begyndte der at
dukke videoer op, hvor folk fløj om kap
med små multirotorer. de fløj de underligste steder, gamle fabrikshaller, parkeringskældre, og sågar inde i en skov. Stort
set alle de steder, hvor man aldrig ville
flyve med et ”normalt” modelfly.
der er dog også flere og flere, som laver
en lille racerbane på en græsmark eller i
en modelflyveklub.
efter et stykke tid fik jeg et ønske om selv,
at kunne flyve sådan en miniracer, så jeg
begyndte at søge efter dem på nettet. Og
snart fandt jeg indtil flere grupper på bla.
Facebook, som beskæftiger sig med denne underholdende form for modelflyvning.
Jeg er jo modelbygger, og penge har jeg
stort set ingen af, så hvad gør man så? når
man gerne vil prøve en 250 FPV racing
quad??
Man bygger en selv! Og koster hele internettet rundt for at finde de billigste stumper til at bygge den med. Jeg har radio
osv. efter rigtig mange år inden for hobbyen. Jeg ved også lidt om FPV, da det har
været min foretrukne form for model
flyvning de sidste 5 år. Så jeg skulle kun
finde selve modellen.
Først: den mest synlige del på en racing
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quad er rammen! Og det er også den enkelt del som varierer mest i pris. rammen
til en 250 quad er som navnet antyder
250mm, målt diagonalt mellem to motorer. Men de findes både med 230-245-250260 og op til ca 300 mm Og priserne er
mellem 50 kr for en fiber armeret nylon
ramme til ca 1000 kr for en kulfiber ramme!
Nå, men jeg skulle finde en ramme, og
endte i første omgang med en Kina kopi
af en QAV 250. Min version er lavet af
glasfiber og ikke kulfiber. Og prisen var
80 kr på e-bay. derudover vejer den ca
180 gram. de dyre kulrammer vejer kun
ca 100 gram.
Kina kopien kan jeg ikke anbefale!
Men mere herom senere.
Til rammen skal der bruges fire motorer.
Og ved at læse hvad andre skriver og mener, faldt valget på dYS 1806 2300. der er
mange forskellige motorer derude. Og
det er op til den enkelte, at vælge den
man vil have. Jeg har ikke prøvet andre
end dYS motorerne, men de er også rigtigt gode. de koster fra 60 kr stykket og
op efter. det afhænger lidt af, hvor man
køber dem.
Til de fire motorer skal der bruges fire regulatorer, og de mest brugte er på 12A.
de skal være til multirotorer, da de har en
højere opdateringshastighed, og kan købes i mange prisklasser og størrelser.
Nogle er uden BeC, så skal man have en
BeC til at føde flightcontrolleren og modtageren med strøm.
Har man planer om at flyve ræs, er væg-

ten en afgørende faktor. Jo lettere quad’en
er, jo hurtigere kan den reagere, jo hurtigere kan den flyve, og jo længere kan den
flyve på et batteri.
Nogle kan komme helt ned lige under
400 gram flyveklar, men normalen er vist
500-600 gram flyveklar. eSCerne vejer
mellem 2 gram for en KiSS regulator. Og
op til ca 20 gram for en ”No name” regulator. Men prisen er også derefter. Ca 50
kr for den billige og ca 200 kr stykket for
Kiss regulatorerne. Så vægt forskellen her
betyder rigtigt meget. Alt imellem, 8
gram eller 80 gram for 4 regulatorer. Mine
eSC’er vejer 80 gram.
Til motorerne skal der bruges propeller.
rigtig mange propeller! Jeg startede ud
med, at bestille 20 stk. Jeg skulle nok have
valgt, at købe 40 eller mere.
Stort set alle flyver med Gemfan 5030
propeller. de er også rigtigt gode til prisen, omkring 15 kr for 4, de kan købes flere stede i danmark. de mere øvede flyver
med 5040, og 5045 samt 6040. Men så er
det også vildt!
Central nerven i en FPV racer er flight
controlleren. der findes flere forskellige
der er egnet. den mest brugte er vist Naze 32 eller Flip 32, derudover er der KK
board fra Hobby king og den jeg selv har
valgt, nemlig CC3d.
CC3d er open source, det vil sige at al
software er udviklet af frivillige, og gratis
at downloade og bruge. Man henter et
gratis program på nettet og installerer det
på sin pc. Kobler CC3d flightcontrolleren
til PC’en med et USB kabel. Og i løbet af
5 min få den programmeret til den type
flyvning man vil have.
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Flight controlleren koster fra ca 100 kr for
en CC3d på e-bay, og så op , jeg har set
folk have controllere til 1000-1200 kr.
FPV udstyr
På en 250 FPV quad, er det den simpleste
form for FPV. det er et kamera i den ene
ende og en videosender i den anden ende. Kameraet er typisk et såkaldt board
kamera, altså et kamera uden hus. Bare
en lille printplade med en linse i midten.
de koster alt imellem 70 og til op over 500
kr. Jeg har valgt et 700TVL til ca 80 kr. Og
det er jeg ganske godt tilfreds med.
Videosenderen er på 5.8 ghz, og det er
den der fulgte med, da jeg købte mine
Fatshark Attitude briller sidste år. Og er et
rigtig gode briller efter min mening.
Så skal der samles
Glasfiber rammen får først skruet armene
på, derefter motorerne. regulatorerne
loddes til motorerne og plus/minus sammen. Jeg lodder først en ledning til motoren, så bruger jeg en kronemuffe til de to
andre ledninger, og sætter den til min
modtager og et batteri.
Så kan jeg kontrollere omløbsretningen,
inden jeg lodder de sidste to ledninger.
Kører motoren den forkerte vej bytter jeg
om på ledningerne i kronemuffen, inden
jeg lodder det sammen.
det står i det program som flight controlleren skal sættes op efter, hvilken vej der
er den rigtige. Når alle fire motorer kører
den rigtige vej rundt, så skal batteriledningerne fra regulatorerne sættes sammen, så man ender op med én batteriledning til alle fire regulatorer.
Til nogen typer rammer kan man få et
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print board, hvor man bare lodder regulatorerne fast, samt et batteri kabel. disse
boards har også forskellige muligheder
for Led lys, forsyning til kamera og en
”buzzer”. en buzzer er en alarm der hyler, når batteriet er ved at være tomt. dette er for at undgå at man bare falder ned,
eller man tømmer batteriet for meget.
Jeg er fattig! Så jeg købte et lille lednings
net hos Hobby King, som gør det nemmere at samle ledningerne, og samtidig
få et udtag til kamera og videosender.
Så skal flight controlleren placeres lige i
centrum af rammen, her er det en god idé
at vende den så USBstikket vender ud til
siden, så kan man senere ændre indstillinger i flight controlleren.
Hvis det betyder, at controlleren så vender ”forkert” i forhold til hvad der står på
den, så betyder det mindre, i hvert fald
hvis det er en CC3d controller, der kan
man dreje inde i opsætningsprogrammet,
så den kan vendes som man vil. Jeg er ikke sikker på, at alle typer flight controllere kan ”vendes” Så det må man selv finde
ud af hvis man har noget andet end
CC3d!
Nu kan man godt sætte sin controller til
sin pc, og sætte den op. Først skal firmwaren opdateres, det fortæller programmet at man skal, og så trykker man bare
hvor man får besked på det.
Hvis controlleren er drejet, skal man dreje
den inde i programmet. det vil jeg ikke
komme ind på her, da forklaringen er afhængig af, både hvilken controller man
har, og hvilken vej den vender.

Husk ikke at have propeller på, når
man roder med opsætningen!
Kameraet skal monteres foran, og videosenderen bag i. Og til sidst skal modtageren sættes fast et passende sted i rammen.
Mit sidder oppe mellem kamera og flight
controlleren.
På den type ramme jeg har, skal batteriet
sidde ovenpå, og holdes af et velcrobånd.
På andre rammer sidder batteriet inde i,
og andre igen har det siddende på undersiden.
Næsten alle bruger Turnigy Nanotec
1300mah 3s batterier. det gælder om, at
bruge et batteri, der kan levere den
mængde strøm som sådan en race quad
bruger. de motorer jeg har valgt bruger
ca 7-8 A med Gemfan 5030 propeller. Senere vil man måske bruge større propeller. Og så kan samme motor godt bruge
10-12 A. det betyder jo så at man kan
trække op til 40-50A, ud af et 1300 mah
batteri. Hvis man bruger flere ampere vil
det også kunne mærkes på flyvetiderne.
Med mine 5030 propeller kan jeg flyve i
ca 6 minutter. dem som har de helt lette
250ere, kan flyve ca. otte minuter med
samme setup.
Så skal der flyves
Jeg startede forsigtigt med lidt flyvning
uden FPV. det som kaldes LOS (Line Of
Sight). For lige at se hvordan den flyver
og for at trimme den. den dag er det en
god idé at finde et græsplæne med masser af plads, fx flyvepladsen. Flyv lidt
rundt i lav højde, og lær hvordan man
drejer rundt i bløde sving. en quad styrer
på en anden måde end fly. det er ligesom
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en helikopter, bare nemmere. Man giver
langsomt gas, og ved ca ½ gas skal den
gerne lette, og derefter flyver man op i ca
1 meters højde foran sig selv, og med
fronten pegende væk. du ser altså din
quad fra bagenden.
Trim den til at stå stille. den vil dog altid
drive lidt, især hvis det er udendørs. den
har ikke GPS og mulighed for at blive
holdt fast på den måde.
Så skubber du højre pind lidt frem, og
quad’en flyver fremad, væk fra dig. Ca 510 meter ude, trækker du pinden lidt tilbage, og den kommer tilbage igen. Hvis
du bruger ”sideroret” vil den dreje om sin
egen akse, bruger du ”krængroret” flyver
den sidelænds.
Prøv nu at dreje 90 grader, så den står
med siden til dig. Og skub højre pind lidt
frem, så giver du sideror og den vender
fronten tilbage mod dig, og vil så flyve tilbage. Sådan øver man lidt indtil man er
fortrolig med det.
Nu prøver man så, at flyve fremad, og giver lidt krængror og sideror samtidig.
Når man gør det, drejer din quad som et
fly og følger en pæn rund bane. Man skal
være klar til at støtte med gassen så højden holdes konstant.
Når man er fortrolig med quad’ens måde
at flyve på, er det tid til det det hele handler om, FPV flyvningen.
I gang med FPV
Først og fremmest, skal du have en hjælper. en såkaldt ”spotter”. Ved alm FPV
flyvning kan han overtage din model og
bringe den sikkert tilbage i tilfælde af du
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får videoudfald eller liggende. det kan
han ikke med en 250 FPV racing quad.
Her flyver du sjældent mere end 5 meter
oppe, faktisk mest ca 1 meter oppe. Og ingen kan nå at redde noget hvis du mister
orienteringen.
Men han kan fortælle dig, om du er ved
at komme for langt væk, eller om der
kommer nogen ind i det område du flyver på. Og vigtigst, ikke hvis, men når du
falder ned, så kan han udpege det sted
den ligger.
Jeg anbefaler at man kun flyver over klippet græs i starten, eller følger en sti. Så når
den falder ned er den til at finde igen. en
quad på 25 cm bliver hurtigt væk i højt
græs.

skrå vinkel, og man vil faktisk kun kunne
se jorden lige foran quaden. en racing
quad ligger meget skrå når det går stærkt.

Sørg for, at du ikke flyver længere end 2050 meter væk. Så kan spotteren stadig tydelig se hvor du er. Når man bliver øvet,
og følger en anlagt bane kan man godt
flyver ud til ca 100 meter væk. Men så er
det flyvning på en bane, ikke flyvning
over åben mark. du finder aldrig den
quad igen, hvis den falder ned i en mark.
Når jeg skal flyve FPV, skal jeg sidde ned!
ellers vælter jeg inden for få sekunder.
Jeg kan ikke holde balancen, når jeg flyver FPV. Hjernen bliver snydt af det øjnene ser. Nogen kan godt stå op og flyve
FPV. Men de fleste sætter sig ned.

Min første flyvning i hallen varede ca. 6
min, og gik nogenlunde. Jeg ramte ikke
noget eller nogen, og faldt ikke ned! Men
flyvningen var usikker og langsom. På
næste tur var jeg lidt mere modig. det
skulle jeg nok ikke have været, da jeg på
et tidspunkt ramte en anden quad tilhørende en klub kammerat (undskyld Bjarne), der skete heldigvis ingen skader. et
øjeblik efter lærte jeg på den hårde måde,
at man altid skal flyve fremad med sin
quad. Man kan ikke se noget, når den flyver baglæns. Og det gjorde jeg, og ramte
noget metal oppe under loftet i hallen.
Min quad røg direkte i gulvet, og batteriet fløj af. den må have landet skidt, for
udover den brækkede propel, var den
ene arm også brækket. en ekstra arm var
ikke lige på lager. Jeg mente da også, at
den burde kunne holde til et fald på ca 4
meter ned på gulvet. Men ak, det kan en
glasfiber ramme så ikke holde til.
Jeg kunne have haft købt nye arme. Men
lige nu var tilliden til den quad væk.
Hvorfor købe nye arme når de brækker
så let? Så jeg valgte at bruge en 50er på en
anden ramme. en fiberarmeret nylon
ramme fra Hobbyking!

Mine første ture var inden i en hal. Så det
med at dreje kommer jeg til rigtigt meget,
flyve stærkt må jeg vente med til jeg kan
komme uden for. Mange øvede vælger at
vinkle kameraet lidt op. det er for at når
en quad flyver fremad, så ligger den i en

den ramme vejer kun ca 110 gram. Og så
har jeg set at en af danmarks bedste 250
FPV piloter flyver med den. Så er den også god nok til mig.
den går jeg så og venter på.
Niels erik Kristensen
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repræsentantskabsmøde 2015
88 repræsentanter og observatører fra 34 klubber under Modelflyvning Danmark var søndag den 22. marts samlet hos Polle på
Fyn for at holde den årlige generalforsamling og vælge ny bestyrelse og naturligvis snakke lidt om de sidste nye stumper.
Tekst: Marianne Pedersen Foto: Troels Lund

Salen fuld, stemningen god og engageret og vejret som altid perfekt til udendørs ophold - og måske endda til flyvning.

Henning Forbech fortalte om hvordan de gode bliver bedre og hvordan
der arbejdes strategisk med at holde trit med de andre bedste på verdensplan. det er en evig kamp om ny teknik, metoder og profiler ...

Henning viste også videokilp fra en fight ... og hold op! det gav sus i forsamlingen. Sikke en rasende fart. Bagefter gik vingen rundt, så alle kunne
studere den nærmere ...

Chris gennemgår regnskabet og får behørig applaus for både det og senere
også for budgettet for 2015. Han og Marttin fra sekretariatet tog som sædvanlig referat fra mødet - og det kan formentlig (snart) findes på hjemmesiden.

den siddende (eller her faktisk mest stående) bestyrelse fik lige brug for en
time-out og et lille bestyrelsesmøde, så en debat kunne rundes af og parkeres på bedste vis. Heldigvis passede det med kaffepause og æblekage og
frugt ...
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boar res 2 Meter
rudder-elevator-Spoiler

Af Søren Krogh, Sønderborg

Historien om en ny to-metersvæver
som er beregnet til den nye to-meterklasse, hvor alle kan være med. reS står
for rudder-elevator-Spoiler
den nye klasse åbner for, at der kan
bruges bremser, hvilket jeg synes er
skønt og øger sikkerheden med disse
fly.. Jeg synes, at de nye 2 meter regler
er gode og er et godt sted at starte, hvis
du er interesseret i at flyve konkurrencer med svævefly.
Arthobby fra Polen
efter en gang søgning (på google) om
nye to-meterfly og en artikel om en flyver som erik dahl Christensen havde
beskrevet engang for år siden, besluttede vi os for at bestille tre stk. Boar reS
fra Arthobby i Polen. i danmark forhandles Arthobby af rC-Netbutik. den
så godt ud og efter eriks beskrivelse på
den anden model, mente vi, at det var
et godt valg. den har mulighed for at
lave vinger med bremser, men i første
omgang blev det uden.
de blev hurtigt leveret i Sønderborg og
vi pakkede tre relativt små kasser ud.
der lå tre meget fine byggesæt/samlesæt. de var lige til at gå til, man skal
ikke være professor i modelbygning for
at lave sådan et fly. der gik et par uger
og den første var flyveklar.
Flyvning og justering af tyngdepunkt
Jeg tog modellen med ud for at få den
prøvefløjet. de første ture gik OK, dog
måtte jeg lave en del tyngdepunktsjustering. det vil sige, at da jeg i første
tur fløj med den, gik det stødt nedad og
jeg måtte holde den på højderoret hele
tiden. Som udgangspunkt udvejede jeg
den efter tegningen, da dem som laver
flyene må vide hvordan tyngdepunktet
skal ligge, for at den flyver godt. det
som typisk er beskrevet på tegningen er
jo ”safe”, så den kan flyve uden man
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bliver overrasket af vilde tipstaal osv.
Men det er ikke altid at tyngdepunktet
som er beskrevet er det optimale. Jeg
skal næsten altid lave om på det for at
få modellerne til at flyve bedre, og det
skulle jeg også her. Jeg måtte pille en del
bly ud af næsen og rykke tyngdepunktet længere bagud end beskrevet på tegningen. resultat var, at nu fløj den uden
at jeg skulle holde den på højderoret og
med en god hastighed så den også
kunne indikere når den fløj igennem
områder med løft. Krogen skulle også
flyttes et par gange inden den startede
som jeg ville have den til. en krog som
sidder for langt fremme gør at flyveren
starter meget fladt og man får en ringe
højde på og en krog forlangt tilbage gør,
at man i de fleste tilfælde ikke har en
flyver mere, da den typisk bliver meget
ustabil i startøjeblikket. Så start altid
med krogen godt langt fremme og arbejd dig så bagud. da de justeringer var
lavet så fik den god højde på og det må
siges at den flyver rigtigt fint. den har
lidt samme flyveegenskaber som de
store termiksvævere i F3J klassen har.
De to andre
efter kort tid så blev de to andres (Jesper Berthing og Keld Jensen) fly også
klar. der blev også justeret på tyngdepunktet og krogen skulle også flyttes
lidt før de var tilfreds med den. Vi
kunne konstatere at det ikke er en Blue
Phønix, men det skulle det heller ikke
være. den flyver fint termik og kan
komme langt omkring, så man har et
stort område man kan finde termik i,
uden den synker ret meget.
Bremser
da ingen af os havde monteret bremser
fra starten, mente jeg at det var tid til at
tage overfræseren og få dem monteret.
det første valg af bremser var et sæt fra
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Hobbyking, de var lavet af plastik og de
fungerede slet ikke. derfor blev der
købt et sæt elektriske bremser fra Tyskland, de er dyre men fungerer. de blev
monteret og vægten steg en smule, men
det mente jeg ikke det betød noget.
En bedre model
Modellen skulle prøves med bremser
og det må siges at de fungerer. Man kan

lande som i F3J uden de store problemer. inden den havde bremser blev den
ved med at flyve og var ikke til at lande
præcist. den lidt større vægt kan ikke
mærkes, den flyver lige så lang tid som
dem uden bremser.
Søren Krogh

Tekst & billeder:
Søren Krogh
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Billederne er Søren Kroghs
og hører til artiklen på side
34-35.
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byg en tiger Moth
- en sommerhilsen fra Kalle

Siderne til kroppen bygger jeg parallelt så de bliver ens

Under overskriften Byg en Tiger Moth
fandt jeg en tegning i et gammelt FMT
på biblioteket. den blev kopieret op og
jeg fik købt en del balsatræ hjem. Byggepladen er et stykke træfiner. Så der er
blevet kalkeret og skåret ud.
God sommer!
Kalle 3177

Tiden er kommet til at
installere motor og
rormaskine og
beklædning før
resten kommer på.
Hertil bruger jeg et rejsestrygejern og en 40W
loddekolbe med en unbrakonøgle i spidsen til
kanter og lignende.

Undervingen klar til slibning
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Piloterne er klar til luftdåb

Nå, men det gik da meget godt
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Hvem sagde flyskræk

Så er den i vinkel
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lillflygar’n

- en lille letbygget fritflyvende indendørsmodel

Med invitationen til årets danmarksmesterskab for fritflyvende indendørsmodeller i MFN nr. 2 2015, fulgte et link
til tegningen på modellen Lillflygar´n.
Modellen blev præsenteret ved sidste
års mesterskab og viste på trods af sin
størrelse og enkelhed, overbevisende
flyveegenskaber. 3-5minutters flyvetid.
i fællesskab med alle deltagere, blev det
besluttet, at der ved næste dM 2015
skulle afholdes en konkurrence med
den model. Tegninger blev udleveret til
dem, der ønskede det, og de er efterføl40

gende blevet gjort tilgængelige på Jonas
romblads hjemmeside inomhusflyg.se.
Du kan nå det endnu
Og ved du hvad? Selv om der kun er 14
dage til afholdelsen af dM 2015, så kan
du faktisk godt endnu nå at bygge indtil
flere Lillflygar’n. Og når nu modellerne
er bygget, så er der jo intet i vejen for at
deltage ved dM.
Det er enkelt og nemt
Her følger en byggebeskrivelse af Lill-

flygar’n, men principperne og byggemetoderne som beskrives her, er de
samme som anvendes ved langt de fleste fritflyvende indendørsmodeller.
Byggetiden for Lillflygar´n vil jeg anslå
til 3½-4 timer (ekskl. tørretid) for en førstegangsbygger, så det er absolut overkommeligt.
Lad os komme i gang. Som ved ethvert
andet projekt, gælder det om at have
alle dele klar ved hånden inden projektet startes. derfor kommer her en materialeliste over de stumper jeg har brugt:
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Materialeliste
•
Balsa i 1, 1,5, 2 og 3mm (du kan
klare dig med bare 1,5mm og lidt
opfindsomhed.)
•
Pianotråd 0,5mm
•
et stykke fluebinder-rør med en
indvendig diameter på 0,5mm,
eller røret fra en gammel stiftblyant.
•
UHU-hart
•
en limstift eller bedre 3M-Spraymount.
•
Acetone
•
Lidt tynd CA. (ikke en nødvendighed, bare praktisk.)
•
1 frugt/grøntsagspose fra den lokale dagligvarebutik.
•
30cm sytråd.
•
et barberblad. Jeg bruger ”refills”
fra Tiger/Søstrene Grene, de fås
med påmonteret beskyttelse til en
flad 10´er.
•
en stållineal 30cm.
•
en skydelære.
•
et par små tænger til bukning af
piano.
•
en knappenål.
•
et lille glas med låg.
•
en pudseklods med sandpapir
korn 120+.
•
Nogle vægtklodser, kan eventuelt
være legoklodser.
•
en pensel.
•
et skære underlag.
•
Lidt gummi 1,2-1,3*1mm * 4050cm. (Se nedenstående oplysninger)
•
Og sidst men ikke mindst, en tegning: (www.inomhusflyg.se)
Så til de forberedende manøvrer
en af hemmelighederne ved bygning af
fritflyvende indendørsmodeller er
limen. den skal være stærk og samtidig
let. det udelukker almindelig hvid lim.
Jamen, så bruger vi da bare CA! Heller
ikke nogen ubetinget god idé. Ved brug
af CA bliver limningerne ekstremt
hårde og muligheden for efterfølgende
at arbejde med limningen er ikke eksisterende. UHU-hart, eller en anden cellulosebaseret lim, har de fleste af de
egenskaber der efterlyses. dog er limen
i sig selv for tung. Ved at fortynde limen
med ca. 50% acetone opnås at limen bliver lettere, da meget af den fordamper
under optørring, limen tørrer hurtigere,
igen den øgede fordampning og limen
kan ”reaktiveres” ved at påføre den ren
acetone. Hvis det ikke var for acetonens
kedelige bivirkninger var det ren winModelflyvenyt 2/2015

win. det er nu det lille glas skal bruges.
Fyld en passende mængde UHU-hart i
glasset og tilsæt næsten lige så meget
acetone. Glasset rystes nu, til opløsningen er helt ensartet. Nu skal viskositeten af limen kontrolleres. du skal
tilstræbe at limen kan hænge som en
dråbe for enden af en knappenål. På
den måde, er det enkelt at dosere
mængden af lim gennem hele byggeprocessen. er limen for tyk, tilsættes lidt
mere acetone og er den for tynd, lidt
mere UHU-hart. (Jeg har fremstillet en
lim-applikator af et stykke 3*3*100mm
balsa med en knappenål limet i den ene
ende. Nålen er stukket ind i balsalisten,
limet med CA og hovedet klippet af til
slut.) Limen opbevares nu under låg og
du vil opdage at den skal fortyndes ret
tit. det skyldes at acetonen fordamper
ekstremt hurtigt, så sid ikke med næsen
alt for langt inde over glasset.
Lister skal der til
For at bygge Lillflygar’n skal der bruges
nogle lister. Listerne laves af 1,5mm
balsa og der skal bruges 5 lister på
1,5*1,5*300mm og en enkelt på
1,5*2*50mm. dem fremstiller jeg på følgende måde. Skydelæren indstilles på
1,5mm mellem kæberne, men det er
dybdestødet vi skal bruge. Skydelæren
lægges an mod balsapladen og linealen
lægges an mod dybdestødet. Når linealen er på plads i den ene ende, flyttes
skydelæren til modsatte ende og linealen rettes her. er du usikker på om linealen har flyttet sig, så mål hellere en gang
mere. Når alt måleriet er overstået,
trækkes barberbladet gennem balsapladen langs linealen. resultat, en liste på
præcis 1,5*1,5mm. enkelt og ligetil.
denne teknik kan bruges helt ned til lister på 0,3mm. Fremstil dine lister og
gerne et par stykker mere.
Når listerne er skåret er det tiden at få
anbragt tegningen på din byggeplade.
Jeg bruger et simpelt skæreunderlag og
fastgør tegningen direkte på pladen
med tape. Skæreunderlaget kan anvendes, fordi der ikke skal bruges nåle til at
fastholde trædelene under bygning.
Trædelene er alt for tynde til nåle kan
bruges. For at forhindre fastlimning på
tegningen, dækkes alle de steder, der
skal limes, med tape og så er ”byggepladsen” klar.
Listerne lægges nu på tegningen og afkortes til passende længe og vinkler
med barberbladet. Listerne holdes på
plads med hvad du har besluttet dig for.
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Blylodder og lim
Jeg bruger blylodder kun fordi jeg har
dem. Min fremgangsmåde, som ikke er
den eneste, er at lægge forkant, tipper
og ribber op på tegningen inden der
limes. Alle de steder hvor listerne kører
forbi hinanden vælger jeg at have en
smule overmål. det gør det lettere at
undgå at samlingerne skrider fra hinanden. Når jeg er tilfreds med placeringen,
lægges der en dråbe lim i alle samlinger.
Limen er så tynd at den hurtigt suges
ind i træet og skaber en god limning.
Når de første limninger er tørre, hvilket
tager små 10 minutter, skæres ribberne
af i korrekt længde og bagkanten limes
på plads. Nu er der jo ingen grund til at
sidde og se på at limen tørrer, så i mellemtiden bygger jeg haleplan og finne
efter samme princip som oven for. Når
alt er tørt, skæres overskydende træ
bort og delene løsnes fra byggepladen
ved at føre barberbladet ind under limningerne.
Kroppen er rimelig simpel. den skæres
efter de på tegningen angivne mål. Afstandsklodsen til propellen har årene
stående lodret som det sig hør og bør.
Hvis du kun havde 1,5 mm balsa at
bygge i, limer du bare to kropsdele sammen. efterfølgende kan du så vælge at
pudse kroppen ned til 2mm eller lade
være. Lader du være, får du en lidt tungere model, men det ændrer ikke meget
på flyveegenskaberne. det bagerste motorfæste fremstilles af et stykke 0,5mm
pianotråd. Husk bare, at 90° bukket på
oversiden af kroppen, først skal laves
efter fæstet er ført igennem kroppen. Alt
efter temperament kan tråden stikkes
gennem kroppen eller der kan bores et
hul først.
Propellen
Nu til propellen. Propellen i sig selv er
noget nær den simpleste type. Jeg har
ikke fundet noget dansk navn for den,
men på ”internetsk” kaldes denne type
propel for en ”Paddel”. det hænger formentlig sammen med, at bladene har en
indbyrdes vinkel på 90° og at der ikke
er indbygget nogen form for vridning i
dem, sådan cirka en skovl. Til gengæld
er den enkel at lave. de to propelblade
skæres ud af et stykke let 1mm balsa.
dejlig enkelt er det, et der ikke skal
laves et højre- og venstreblad, bare to
ens. Selve akslen er et stykke 3*3mm
balsa, hvor i der laves et diagonalt hul i
midten. det kan være en smule drilsk af
få det hul lavet helt præcist. Jeg lavede
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en jig af legoklodser. Legoklodserne har
den fordel at de kun kan samles i rette
vinkler, hvilket eliminerer en masse måleri. Akslen lægger jeg i jiggen og bruger
min Proxxon borestander til at lave hullet. inden drivakslen stikkes gennem
propelakslen skal bladene limes på. Vær
omhyggelig med at få dem limet fast på
de to fremadrettede sider af akslen. enhver modelflyver ved at en propel skal
afbalanceres. det gælder også denne.
det kan gøres på sådan: drivakslen stikkes igennem propelakslen og der pustes
forsigtigt på propellen forfra. Nu vil det
hurtigt afsløres om det ene blad er tungere end det andet. Med sandpapir fjernes så materiale på bagsiden af den
akseldelen ved det tunge blad og testen
gentages. Når propellen kan stoppes i
hvilken som helst vinkel uden at dreje
tilbage er den i balance. Næste skridt
mod målet er propelakslen. Krogen
bukkes efter tegningen. Lad bare akslen
være for lang, et er langt enklere at
klippe af, end at klippe ”på”. Akslen
føres nu gennem en passende stump
rør. Nogen bruger at lægge en lille perle
eller teflonskiver mellem leje og propel.
Jeg bruger barberbladet til at lave to
tynde skiver af lejet mens akslen er
stukket igennem. det virker ligeså godt
som en perle. drivakslen, med leje og
skiver, stikkes nu gennem hullet i propelakslen og de sidste to buk udføres.
At propellen kan give sig 4-5mm frem
og tilbage i lejet er helt i orden. den
samlede propelenhed limes nu på kroppen, surres med lidt sytråd og sikres
med cyano. Så langt så godt.
Beklædning
På tegningen bliver der anført Limstift
til fastgørelse af beklædning. det kan
godt lade sig gøre, men ikke med en billig limstift. de klistrer bare ikke godt
nok. Jeg vil dog beskrive processen. Fat
den til lejligheden fremskaffede frugtpose og fremstil et tilpas stort stykke
plastik. Stram stykket ud og fastgør til
byggepladen med tape. Trædelene, der
skal beklædes, kræver lige lidt opmærksomhed. Vingen skal beklædes på den
side, der vendte opad under bygning.
det letteste er at lægge den oven på tegningen, når limen påføres, så er du sikker på, du beklæder den rigtige side.
Finnen skal beklædes på højre side set
bagfra. Altså på den side, der vendte
nedad under bygningen. Haleplanet
skal bare beklædes. Limen påføres en
træ-del af gangen og den lægges så over
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på beklædningen. Med forsigtighed
gnubbes/gnides træet fast. Græd ikke
hvis du kommer til at ”ødelægge” en af
dine limninger. du genlimer bare, mens
delen ligger på beklædningen. Når alle
dele er limet på beklædningen, skæres
de fri langs kanterne med barberbladet.
de vendes om og der gnides forsigtigt
på beklædningen hvor den har kontakt
med træet. Varmen fra din finger og
friktionen fra gnideriet, vil reaktivere
limen og skabe en bedre limning. Hvis
du ikke finder limestift metoden tilfredsstillende så brug 3M-Spraymount i
stedet. delene lægges et fornuftigt sted
og 50cm over delene gives 3-4 korte
pust af limen lige ud i luften. ikke ned
mod delene. Limen vil selv falde ned og
sætte sig på træet og mængden er rigelig til at fæste beklædningen. Bortset fra
det, er fremgangsmåden den samme
som beskrevet oven for.
Endelig montage
Nu kan den endelige montage tage sin
begyndelse. Vi starter med vingen, for
den har brug for en del tørretid. Find to
afstandsstykker på 40mm. depron, pap,
balsa, legoklodser eller andet. Vingen
lægges nu med beklædningen nedad og
lige uden for den yderste ribbe, skæres
for- og bagkant halvt igennem med barberbladet. Nu kan for- og bagkant forsigtig knækkes. Pas på at de ikke
knækker helt over, men at fibrene i træet
endnu sidder sammen øverst. Vingen
klodses op på de to afstandsstykker og
fikseres.
Tipper bukkes ned indtil de rammer
byggepladen hvor også de fikseres. Herefter lægges der en eller to dråber lim i
hvert knæk og lad det tørre grundigt.
Gerne natten over. Nogle spørger nok
hvorfor venstre ribbe er sat skævt? det
er for at bygge wash-in i vingen. Modellens flyvemønster er venstrekurver og
for at løfte indervingen under kurvet
bygges den med en smule wash-in. Haleplanet skal nu limes på kroppen. Her
er det vigtigt at beklædningen kommer
på UNder-siden, altså omvendt af
hvad man normalt gør. Aerodynamisk
har det den effekt at halen på modellen
vil trykkes, derved hæves næsen og modellen har lettere ved at stige. På tegningen er angivet 10 mm tilt til venstre. det
vælger jeg ikke at lave nu. Haleplanet
limes bare lige på kroppen. Finnen
limes på med beklædningen på højre
side set bagfra og med det viste sidetræk.
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Nu kommer så en af finesserne ved bygning af fritflyvende indendørsmodeller.
Som ved enhver anden model er det
nødvendigt at vingen sidder korrekt i
forhold til balancepunktet på modellen.
Normalt er vingens position rimelig fast
og så afbalanceres modellen med vægt
indtil det hele passer sammen. Vægt er
et meget skidt ord inden for fritflyvning,
specielt unødig vægt, og det ville det
være hvis det blev brugt som primær afbalancering. Konstruktøren af modellen
har på tegningen angivet hvor vingen
skal placeres i forhold til balancepunktet, nemlig med forkanten 32 mm foran
det. Altså er vi nødt til at finde balancepunktet for modellen som den er nu,
uden vingen monteret. i tilgift skal vi så
lige huske brændstoffet, som i dette tilfælde er elastikken. Så der fremstilles en
”motor” af 1,3*1 mm gummi med en
færdig længde på 22-23cm. den hægtes
på modellen og balancepunktet findes
og markeres. 35 mm foran den markering sættes et nyt mærke. det er her vingen skal monteres. Sæt i værk! Til slut
skal der så lige laves tilt på haleplanet.
Tiltet er med til at få modellen til at
kurve til venstre. det bruges også til at
justere hvor snævert modellen skal
kurve, så allerede nu, er trimningen begyndt. For at tilte haleplanet, skal der
bruges en lille pensel og noget ren acetone. Med penslen påføres limningen
mellem krop og haleplan en smule acetone og i løbet af 20-30 sek. Bliver limningen blød og kan justeres. Set bagfra
løftes venstre side af haleplanet ca. 10
mm. er du tålmodig, holder du bare
modellen i hånden mens det gøres. Limningen binder igen, så snart acetonen er
fordampet, hvilket ikke tager mere end
et par minutter.
Tillykke du har nu bygget en fritflyvende indendørsmodel! Var det svært?
Nej vel, så byg bare en mere for lige at
komme helt i træning. der er sikkert
noget du ville have gjort anderledes, så
byg nr. 2 mens du har processen i frisk
erindring.
Eller skal den ikke prøves?
Mine modeller blev testfløjet hjemme i
stuen. der blev snoet 500 omdrejninger
på elastikken og givet los. Hvordan man
behandler sin motor inden og under optrækket vil jeg ikke skrive om her. der
er stof nok i det til en hel artikel. Hvis
du er i tvivl, kan oplysningerne findes
på forum i underrubrikken fritflyvning.
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det første man skal være opmærksom
på er om modellen holder højden eller
stiger en smule. Kan den ikke holde højden, kan der prøves med lidt flere omdrejninger næste gang. Hjælper det heller
ikke, kan der lægges en lille smule modellervoks i halen. ikke meget, kun en
snas. det næste der skal kigges på er
kurveradien. den kontrolleres med tiltet på haleplanet. er det for snævert
mindskes tiltet, er det for åbent øges
det. Her kommer tricket med acetonen
ind i billedet igen. Når tiltet øges har
modellen en tendens til at droppe venstre vinge. det kompenseres ved at øge
wash-in’et i venstre vinge, alternativt
kan der laves lidt wash-out i højre tip.
det er dog en balancegang og fin trimningen kan først foretages når modellen
kommer i en hal, hvor der er plads til at
udnytte stiget ved fuldt motoroptræk.
Hjemme i stuen har jeg med succes fløjet 2 min, med små 1500 omdrejninger i
optrækket. Næste opgave er så at finde
et sted med højere til loftet og flere kvadratmeter gulv. Her skal der så testes
forskellige tykkelser på motoren og
længder af motoren. Og det er her charmen ved indendørs fritflyvning ligger
og gemmer sig. det er en rigtig god fornemmelse når modellen rammer loftet
9 meter oppe og først lander efter 3-4
minutter.

Modellerne er blevet testfløjet i en nærliggende Aula. Loftshøjden er ikke den
store 4,5-5m, men gulvarealet er dejligt
frit og lokalet tilpas bredt til at testflyvningerne kan gennemføres systematisk.
det er til tider lidt vanskeligt at holde
blomster, lamper, koner, katte og andre
husdyr borte fra modellerne, hvis der
flyves hjemme i stuen, så en aftale med
en skoleinspektør eller pedel er ikke af
vejen. Modellerne blev en efter en trimmet efter Jonas romblads fremgangsmåde, (se artikel ”Sådan trimmes…” på
næste side), det endte med lidt varierende motortykkelser 1,15-1,25mm og
flyvetider på mere end to minutter. den
længste på 2:40! Modellerne var ikke
færdige med at stige inden de ramte loftet, så der er håb om at komme over tre
minutter, måske fire, i en hal med højere
til loftet. Finder jeg en sådan inden dM,
skal modellerne også testes her. et godt
tip når du trimmer er at medbringe
noget notatgrej. Hvis man ikke noterer
ned hvilke motortykkelser, længder og
optræk man bruger, taber man hurtigt
tråden og må starte forfra! (det er en erfaring jeg har gjort mig!)
Hvis ikke det lige er Lillflygar’n der er
hittet, så kig efter Svensksexan på
samme hjemmeside. en perfekt bygget
og trimmet A6´er er god for mere end ti
minutters flyvetid!
PS.
da Tobias, Amanda og jeg for fire år
siden for første gang deltog ved dM,
kom vi som helt grønne. Vi medbragte
hver en P15 og jeg havde bygget en
easy-B (F1-L) fra et amerikansk byggesæt og en Chuckglider. Vi fik utrolig
stor hjælp og var alle enige om, at vi
ville deltage igen året efter.
i år tager vi af sted med 15 eller 16 modeller. Vi har hver bygget en P15, en
P40, en A6´er, en Lillflygar’n (+ en ekstra) dertil to eller tre easy-B og en
”Mücke” (Tysk byggesæt), alt det fordi
vi blev godt modtaget og fik en masse
hjælp som helt grønne frittere. den
hjælp vil jeg gerne give videre, så mangler du noget motorgummi til et projekt,
så er du velkommen til at kontakte mig,
så skal jeg gerne hjælpe efter bedste
evne. Jeg håber at vi kan mødes i hallen
til nogle hyggelige timer i selskab med
filigrane balsakreationer, naturlig latex,
en kop kaffe og masser af røverhistorier!
ruben Sonne
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sådan trimmes
en fritflyvende
indendørsmodel
Af Jonas Romblad. Bragt med tilladelse. Dansk bearbejdelse: Ruben Sonne

Det kan være frustrerende at påbegynde flyvning med en nybygget indendørsmodel. Intet ser ud til at virke
rigtigt og man spørger sig selv, om
modellen ikke bare hører hjemme i
skraldespanden.
Fortvivl ikke! Der er lys for enden af
tunnelen, men det kræver at man går
metodisk til værks. Her følger en beskrivelse af, hvordan jeg griber tingene an. Fremgangsmåden er beskrevet
for en F1L-model, men principperne
er de samme for stort set alle typer af
fritflyvende indendørsmodeller.

Vandret flyvning
Først og fremmest må modellen overtales til at flyve pænt ligeud med få omdrejninger på gummimotoren. Start med
at hænge motoren på modellen og kontroller at balancepunktet ligger korrekt.
Få millimeters afvigelse spiller ingen
rolle. Ligger balancepunktet langt fra
det optimale, kan du justere med en
smule modellervoks. Senere må du så
flytte vingen på modellen, ved at lime
nye papirsrør på kroppen. er modellen
næsetung, skal vingen flyttes fremad og
vice versa.
Tag et grundigt kig på modellen forfra
og ret eventuelle skævheder på vinge
og haleplan.
Giv motoren et par hundrede omdrejninger og slip modellen løs. Nu gælder
det om at observere modellens flyvemønster. dykker modellen mod jorden
eller flyver den for hurtigt, (trykket),
skal du øge vingens indstillingsvinkel.
det gøres ved at trykke bagerste vingestøtte et par millimeter ned i det bagerste papirsrør. Stall-er, (bølgeflyver), den
sænker du vingens forkant på samme
måde. Fortsæt med at justere forkant og
bagkant til modellen flyver pænt ligeud
og langsomt.
Kurveflyvning
Når det vandrette flyvemønster er på
plads, er det på tide at kigge på kurveflyvning. Husk at modellen skal kurve
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til venstre. Hvor meget afgøres af dit lokale flyvested. For en F1L (easy-B)
model er en kurveradius på 3-5m meget
normalt.
Kurvet justeres hovedsageligt via haleplan og finne. Sideror og tilt (offset på
haleplan) har samme virkning og bør
anvendes i kombination. Når haleplanet
tiltes (offsettes) får løftekraften fra det
en sidekomponent, der hjælper med at
”trække” bagkroppen rundt i kurven.
Fordi mange fritflyvende indendørsmodeller ofte har store haleplan og forholdsvis små finner, er tilt på haleplanet
ofte et ”stærkere” værktøj til at justere
kurveradien.
Juster sideror og tilt som angivet på tegningen. Træk op og prøveflyv. Ved, helt
barskt, at vride bagkroppen kan tiltet
øges eller mindskes og derved kan kurveradien justeres efter behov. Vridningen foretages lettest ved at fatte om
bagkroppen med højre og venstre tommel og pegefinger, afstand 1-2cm, og
vride indtil træet ikke ”fjedrer” helt
retur.
Stiget
Hvis du har omdrejninger nok på din
motor, flyver modellen vandret i en passende stor cirkel. Godt arbejde! Nu skal
vi så have den til at stige også.
Træk din motor op igen, men læg 200
omdrejninger mere på. Flyver modellen
som den skal, lægger du endnu 200
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omdrejninger på motoren og fortsætter
med at øge omdrejningerne til modellen
rammer loftet eller begynder at opføre
sig mærkeligt.
Hvis modellen ikke stiger eller accelerer
og måske ”trykker”, peger propelakslen
nok en smule nedad. Lav et lille snit i afstandsklodsen til propellejet og ret lejet
op. Forsøg ikke at rette på selve lejet!
Aluminiumslegeringen er så hård, at
lejet formentlig knækker.
”Power-staller” modellen, dvs. stikker
næsen i vejret eller hænger i propellen,
kan det skyldes to ting. Start med at undersøge om propellen trækker opad,
men undersøg også om modellen er en
smule næsetung.
Ruller modellen ind i svinget eller skrider mod venstre, skyldes det at vingen
ikke kan kompensere for propellens
vridningsmoment. Øg vestre vinges
indstillingsvinkel (lav wash-in) ved at
vride venstre vinges forkant et par millimeter op.
Hjælper det ikke, kan propellen være
årsagen. En stor propel med meget stigning, vil ”rulle” modellen mere end en
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lille propel med mindre stigning. Mål
diameter og kontroller stigningen på
dine blade.
Lange flyvetider
Tillykke! Nu flyver din model pænt og
kontrolleret hele vejen op til loftet og
ned igen. Det plejer at give smag for
mere.
Vil du flyve længe, gælder det om at
finde den rette kombination af gummimotor og propel. En tommelfinger regel
at begynde med, siger at motoren skal
veje ca. det samme som modellen. For
en F1L-model er det godt et gram. Til
Hallflygar´n, (model konstrueret og tegnet af Jonas Romblad), kan du starte
med en motor på 1,3mm og 35cm lang.
Træk din motor op med det antal omdrejninger du vover, senere tager du
omdrejninger af til modellen ikke stiger
for højt. Her er en momentmåler et
uvurderligt stykke værktøj. Man kigger
også på, hvor mange omdrejninger, der
er tilbage på motoren, når modellen lander. I lave haller er grundreglen at man
ønsker at lande med ligeså mange omd-

rejninger tilbage på motoren, som man
bakkede af under optrækket. I høje haller er det optimalt, hvis motoren løber
ud lige i det sekund modellen lander. Er
der for mange omdrejninger tilbage på
motoren, betyder det enten at motoren
er for lang eller for tynd. Gør den et par
cm kortere og prøveflyv igen. Er det
nødvendigt at bakke voldsomt meget er
motoren enten for kort eller for bred.
(Note fra tekstbehandler: Motoren trækkes altid op til maks. moment hvorefter
der bakkes til ønsket moment for flyvningen. Derfor er en momentmåler en
rigtig stor hjælp. Sådan et apparat kan
bygges på få timer og for meget små
midler.)
Tillykke med din nye
fritflyvende indendørsmodel!
Jonas Romblad, Solna MSK
Links:
Hallflygar´n:
http://inomhusflyg.se/hallflygarn/hallflygarn.html
Momentmåler mm:
http://inomhusflyg.se/verktyg/verktyg.html
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Redaktøren

har ordet

“Der er for lidt teknik og for mange referater ... og det er vi
mange der synes ...”
Sådan lød beskeden i telefonen fra en læser af Modelflyvenyt
forleden.
“Okay, sagde redaktøren, det er jeg da ked af, at du synes, for
jeg synes, at vi gør os umage med at få lavet så bredt et blad
som muligt hver gang.
Det er rigtigt, at vi har referater fra de store udenlandske stævner. Bl.a. fordi det er en del af betingelsen, når deltagerne får
økonomisk støtte fra MDK - at de så skal skrive til Modelflyvenyt. Vi bringer artikler og reportager fra de udenlandske
stævner og konkurrencer hvor der er dansk deltagelse eller
fra flyopvisninger, stævner og museer som kan inspirere
andre til at tage ud i verden med modelfly i rygsækken og få
en international oplevelse. Redaktionen gør sig anstrengelser
med at få referaterne gjort læseværdige og lærerige for andre
end dem der var med. Fx ved at sætte fokus på noget teknik
(der tit var bedre end de danske deltageres!).
Men, at det skulle være for mange referater og at vi svigtede
teknikken og byggebordet på den bekostning, det kan jeg ikke

genkende. Faktisk kan jeg fortælle at det nummer du får til
april, har flere byggeartikler og tilmed en teknikartikel fra Jørgen Bjørn og kun et lille bitte referat fra et stormodelkontrollantseminar ...og reportage fra repræsentantskabsmødet, som
jeg lige husker det.”
“Nåe, nej men det er jo heller ikke sådan videnskabeligt talt
op, det er bare noget vi synes. Jamen, så vil jeg glæde mig til
næste nummer. Godt arbejde, Marianne!”
Hvad synes du?
Hvad synes du mangler i Modelflyvenyt? Og kunne du evt.
skrive det selv, eller kender du én som kunne? Redaktionen
er altid ude efter gode historier og folk som vil dele deres
viden med andre.
Send en mail til redaktøren, hvis du har noget på hjerte - eller
kontakt en grenredaktør, hvis du vil have hjælp til at skrive
eller fotografere til en artikel. Kontaktinformationerne finder
du side 2.
Marianne

Dansk Modelflyve Veteranklub
Kalender 2015
Lørdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Lørdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag

07. marts
20. april
11. maj
01. juni
15. juni
22. august
07. september
21. september
05. oktober
26. oktober
31. december

Landsmøde i Odense fra kl. 11.00
Hyggetræf på Midtsjælllands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl hede fra kl. 14.00 (HFN)
Danmarks Mesterskaberne for Oldtimer og Veteranmodeller på Randbøl Hede
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl- 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 13.00 (HFN)
Års rekordåret slutter.
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Tekst: Marianne Pedersen
Foto: Troels Lund

Tilknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denmark
www. dmvk.dk
Formand

Hans Fr. Nielsen
Klemivej 4, 8344 Solbjerg, 86927876
hfn@sport.dk

Kasserer

Frede Juhl
Gl. Færgevej 22, Alnor, 6300 Gråsten,
7465 1457, sylesen@gmail.com

Sekretær &

Karl Erik Widell

redaktør

Granbakken 9, 9210 Ålborg SØ
ke.widell@stofanet.dk

Kontingent for 2015: 200,- kr.
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STORMODELKONTROLLANTSEMINAR

Danmarks 50-60 stormodelkontrollanter er alle til stormodelseminar
mindst hvert andet år for at opdatere
hinanden på både teknik og regelsæt.
Det har de også været i år.
reglerne for stormodeller i danmark er
udstukket af Modelflyvning danmark,
men er overordnet reguleret at Trafikstyrelsens Bestemmelser for Luftfart (BL
9-4).
Stormodelkorpset er sammensat af Modelflyvning danmark og ikke af klub48

berne. det blev lavet om for nogle få år
siden hvor det tidligere var de enkelte
klubber der indstillede deres egne udvalgte kandidater til at være stormodelkontrollant. Skiftet fra "klub-valgt" til
"MdK-valgt" medførte samtidig en
gradvis reduktion af antallet af kontrollanter. især de mange ikke praktiserende kontrollanter blev sorteret fra og
kontrollantkorpset blev trimmet så de
geografisk dækker danmark mere
jævnt.
et stormodelkontrollantseminar indeholder både fælles gennemgang af regler (som på billedet), men også
gruppearbejde, hvor kontrollanterne

diskuterer fælles udfordringer i deres
modelkategori, fx storsvævere, jet eller
helikoptere.
Stormodelseminarerne afholdes på
Fjeldsted Skovkro på Fyn, som det ligger så tilpas centralt i danmark at ingen
har uoverstigeligt langt at kører.
i år sagde en meget højt værdsat drivkraft tak for en god tid. Claus Tønnesen
har været med i stormodeludvalget i
rigtig mange år og har trukket et meget
stort læs. Vi siger ham tak for det gode
arbejde og glæder os over at have haft
ham på holdet i de mange år.
Troels Lund
Modelflyvenyt 2/2015

regeljusteringer i udtagelse
af landshold til
linestyret modeflyvning
Udtagelsesreglerne for klasserne F2A
Speed, F2B Kunstflyvning, F2C Teamrace, og F2d Kampflyvning, har fået
en tiltrængt tur over knæet.
Opdateringen er mest drevet af
F2d-combat, hvor reglerne på hjemmesiden slet ikke var fulgt med de
ændringer, der er vedtaget siden
fusionen.
For de øvrige klasser, er der mest
tale om redaktionelle og organisatoriske ændringer, som følge af
opsplitning fra et dokument, til et
dokument for hver klasse, samt
unions-fusionen, hvor f.eks. eliteudvalget har overtaget regler
og landshold fra Linestyrings
Unionens bestyrelse.
For alle klasser, passer reglerne
nu med gældende praksis.
reglerne kan ses i den fulde
ordlyd på modelflyvning.dk –
aktivitetsudvalg - elite - linestyring – regler
Med sportslig hilsen
Jesper Buth rasmussen
jesper@buth.dk

Vedtaget: 1.
januar 1993
rev.: 1.janu
ar 2015
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FALCON CUP 2015
Weekenden 9.-10. maj
rC-klubben FALCON inviterer til F3A
kunstflyvnings konkurrence på flyvepladsen i Veerst. Varregårdsvej 12, 6600 Vejen.
der vil blive fløjet i følgende klasser: FAi,
Nordic, Sport og X(stormodel). Bemærk,
Sport flyver tre runder lørdag.
der er briefing kl. 9.00 begge dage.
det er muligt at campere på pladsen, der er
adgang til 220V. i klubhuset er der vand, toilet, m.v. Man kan også overnatte i klubhuset, på et liggeunderlag og sovepose.
Ankomst er mulig fra fredag eftermiddag. der vil blive arrangeret fællesspisning
lørdag aften.
der må flyves fra kl. 9.00 til 21.00 fredag, lørdag og søndag. Flyveforbudszonen
skal respekteres. Se forklaring i carporten.
Tilmelding til Mikkel Frank,
Tlf: 30137870,
Mail: mikkel.gesten@gmail.com
Ved tilmelding oplyses: Navn, telefon, klasse du flyver, om du deltager i fællesspisning lørdag.
Tilmelding senest 1. maj. Startgebyr: kr. 100,- pr. klasse, for Sport dog kun kr. 75,-

FLY 4 FUN
Torsdag 14. maj - Søndag 17. maj 2015
Sted: rygbjergvej 26 7183 randbøl.
det er ellehammer rc klub der inviterer
i Kristihimmelfartsdagene til masser af
hygge og flyvning.
det er ikke noget konkurrencestævne,
men hygge, flyvning og gensyn med
gode kammerater om en fælles hobby.
Så tag påhænget med, og flyvetræet naturligvis! det koster kun 50,00 kr. pr.
enhed/døgn at deltage i dette fantastiske stævne, hvor der er vand og opsat
en toiletvogn med bad.
Porten er åben fra onsdag eftermiddag.
der vil som sædvanlig blive tændt op i
grill, og ekspederet i kiosken med pølser og drikkevarer.
Vi ses til et forrygende forårstræf.
Tilmelding pr. mail til
ellehammer.rc(A)gmail.com
Arrangør: ellehammer rc klub
Venlig Hilsen
ellehammer-rc klub
Billundvej 82, 7183 randbøl
www.ellehammer-rc.dkMULTiPLeX /

Justfly #1 i Brande
Vi har hørt, at der mangler hyggetræf så derfor
holder vi et af slagsen. Just Fly – med alt hvad du
har.
Vi sætter vores telt op og håber at vi kan være i det,
vi tænder grillen fredag og lørdag aften og vi sælger øl og vand til vores laveste klubpris. Alt andet
skal du selv sørge for, til gengæld skal hver pilot
over 13 år kun betale 50 kroner for hele weekenden.
Kom forbi og hyg dig på vores flyveplads og flyv
med alt hvad du har. Vores bane er godkendt til
stormodeller og ligger frit og åbent. der er vand,
strøm og toilet på pladsen.
Vi håber at se en masse glade modelflyvere
Brande Modelflyveklub
50
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MULTIPLEX Airshow
from 9th - May 10th, 2015
at the airfield of the LSV Bruchsal (Germany),
just off the A5 between Karlsruhe and Heidelberg.
So – reserve the date and meet the MULTiPLeXand HiTeC-stars on a great airshow.
A feast for the whole family with free admission.
On both days, a spectacular air show is presented with great models and top pilots from all
over europe; World champions, european
champions, German champions, …
rC Flight Show / Product News + Show /
Speed competition FunJet ULTrA / rC-parachutist / Night Flight Show / Hangar Party / Fireworks and more.
Schedule Saturday, 09.05.2015
10.00 – 19.00 Uhr Airshow
+ (easyStar ii – flying, open to all comers)
Ab 20.45 Uhr Nightflight-Show and Hangar
Party
21.30 Uhr Firework
Schedule Sunday, 10.05.2015
10.00 – 17.00 Uhr Airshow + (easyStar ii – flying, open to all comers)
The MULTiPLeX team
is looking forward to your visit

da skalagruppen opstod sidst i 2014 blev vi enige om at lægge blødt ud i 2015 for
blandt andet at vejre stemningen for skala og behovet for flere konkurrencer i 2016.
Skalagruppen har lavet en aftale med to klubber der afholder skalatræf i 2015 om
at være til stede ved træffene for at fortælle evt. interesserede om skalaflyvning som
konkurrence og vejlede i den spændende del af vores sport.
der vil blive afholdt et dM som samtidig er med til at sætte landsholdet i det to
klasser F4H & F4C. de nedenstående træf og dM vil blive opslået på forum som
indbydelser og med tilmelding.
2015:
30. maj:
Viborg modelflyveklub afholder skala-traf.
5-7. juni:
Nordisk Skala Mesterskab på Jarlsberg flyveplads i syd Norge.
22-23. august: MFK. FALKeN afholder skala-traf.
29-30. august: dM i skala, Fyns Modelflyve Klub byder velkommen på deres nye
plads. der flyves i alle tre klasser.
Skala gruppen ønsker alle en rigtig god sæson 2015 og håber på at i er mange der
vil være med til at flyve dM og samtidig indvie FMKs nye flyveplads. Se mere
under www.modelflyvning.dk/aktivitetsudvalg/eliteudvalget/skalagruppen
mht. regler og flyvelister samt andre spændende ting.
Mange venlige hilsner skalagruppen
Kim Broholm
Modelflyvenyt 2/2015
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Skalastyringsgruppens kalender 2015
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Stævnets navn

F3K Odense 2015

Invitation til Als F3J

Datoer til og fra

9. maj

30. - 31. maj 2015

Klasse

Reservedato

F3K

Sted, adresse

Odense Modelflyve Klub

Hvad tæller stævnet til

eM 2016

Ansvarlig for stævnet
Link til web side

Link til F3X Vault
Deltager gebyr

Palle rasmussen og Jan rindahl

F3J

Søren Krogh

Landsholdsudtagelse

modelflyvning.dk/forum/showthread.php?p=657323

Tilmeldingsfrist

8. maj kl. 16.00

22. maj 2015

Tekst til indbydelse

i indbydes hermed til OMF F3K. et hyggeligt stævne med vægt på hygge, men
det er selvfølgelig også en konkurrence.
Alle kan deltage og vi sørger for at nye
piloter får den hjælp der er behov for.
der startes som sædvanlig med rundstykker og kaffe kl. 09.00 og så er vi klar
til første runde ved 10 tiden.
Vi flyve så mange runder som tiden tillader, men se mere på forum under indbydelser og dLG når tiden nærmer sig.
Stævnet finder sted på Odense modelflyveklubs plads ved Otterup.
På klubbens vegne
Palle og Jan

Hermed inviteres til Als F3J i Sønderborg
der flyves både lørdag og søndag.
deltagerne er velkomne fra fredag. der er
mulighed for at campere på pladsen, dog
mod et mindre gebyr til klubben.

INDBYDELSER

Max antal deltagere
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Lørdag
kl. 8.00 Opsætning af spil
kl. 9.00 Morgenmad
kl.10.00 Første start
ca kl. 12.30 Middagsmad
kl. 18.00 ingen nye runder efter det tidspunkt

Søndag
kl. 8.00 Opsætning af spil
kl. 9.00 Morgenmad
kl.10.00 Første start
ca kl. 12.30 Middagsmad
kl. 14.00 Flyoff
Startgebyr udregnes under stævnet og kan
afregnes med MobilePay. Stævnegebyret indeholder morgenmad og middagsmad både
lørdag og søndag.
Tilmelding skal ske på www.f3xvault.com.
Vel mødt
Søren Krogh
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F3K Pandrup 2015

JM Skrænt 2015

DM F3J 2015

6. juni

20 – 21. juni

27.-28. juni

Pandrup Modelflyve Klub

Hanstholm og omegn

eM 2016

VM 2016 / NM 2015

modelflyvning.dk/forum/showthread.php?p=657323

www.vikingrace.eu

F3K

7. juni

Peter Madsen

0 kr

F3F

Knud Hebsgaard

Kr. 150,00 / 20 euro

3. juni

10. juni

Alle MdK medlemmer er velkomne,
og man skal bestemt ikke holde sig
tilbage selvom man er ny og ikke har
prøvet det før. Som ny lærer man meget af sådan en dag, og det handler
for de fleste lige så meget om hygge
som konkurrence.
Vi begynder med en bid brød og kaffe til briefing kl. 9.15 i klubhuset og
starter med første runde kl. 10.00. der
startes ikke flere runder efter kl. 16.00.
Opgaverne og runderne kommer senere. Man medbringer selv middagsmad, men grillen kan tændes til middag og der findes komfur, ovn og mikrobølgeovn, hvis der skulle være
brug for det. der kan også købes sodavand i klubhuset. Adressen er
engvejen 70, 9490 Pandrup.

danske deltagere.

Max. 20 udenlandske deltagere + de

esbjerg Model Flyveklub indbyder
til årets JM. Tilmelding på
www.f3xvault.com
i tidrummet 20. april til 10. juni 2015.
Betaling sker på dagen før første
start. Stævnet afvikles i Hanstholm
og omegn (Max afstand fra Hanstholm vil være 65 km ). Mødestedet
lørdag kl. 09.00 offentliggøres på
www.vikingrace.eu torsdag aften
18. juni kl. 19,00. Stedet om søndagen oplyses efter sidste flyvning lørdag, samt på hjemmesiden. Søndag
er der ingen start af ny runde efter kl
14.00. Hvis vi når 10 runder lørdag er der ingen flyvning om søndagen.
der påregnes hjælp fra deltagerne
til afvikling af stævnet. Spørgsmål
kan rettes på: km.hebsgaard@hotmail.com eller tlf. +4541112543

F3J

Værløse Flyveplads

SMSK Niels N. Sørensen

100-200 kr.

Så inviterer vi til årets dM i F3J klas-

sen på de store åbne arealer på Vær-

løse Flyveplads. der flyves efter de

gældende FAi regler for F3J klassen
(dog med brug af spilstart). Nye el-

ler mindre erfarne piloter sættes på
hold sammen med erfarne piloter.

Startgebyret indeholder 2 x frokost

og 1 x aftensmad, udregnes under

stævnet, afhængigt af deltagerantal.

Sidst der var flyvning på Værløse
Flyveplads boede nogle på Hyldegårdens Camping, (www.hyldega-

ardens-camping.dk). Hvor vi vil

forsøge at arrangere fællesspisning
lørdag.

Tilmelding: www.f3xvault.com
Tidsplan:

Lørdag 27.-06.
8:00

9:00

Opsætning af spil
Første start

ca. 12:00 Fælles frokost

ca. 18:00 Fælles aftensmad.
Søndag 28.-06.
8.00

9.00

Opsætning af spil
Første Start

ca. 12.00 Fælles frokost
16.00

Præmieoverrækkelse

Niels N. Sørensen

(nsqr2010@gmail.com)

Modelflyvenyt 2/2015
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Invitation til 22.
Stormodeltræf Brande
Brande Modelflyveklub har hermed fornøjelsen at invitere til vort sædvanlige,
årlige stormodeltræf, som afvikles i dagene 5.- 7. juni. det er grundlovsdag fredag, så derfor åbner vi for pladsen
torsdag aften.
"Adgangsbilletten" lørdag er en stormodel eller model med 200cm spændvidde. Fredag og søndag må der også
flyves med andre modeller. Man kan bestille plads til at have luftrummet for sig
selv, hvis der er behov for det. Udover
at vi gerne vil lave en flyveopvisning for
publikum lørdag eftermiddag, er der fri
flyvning. der bliver hangartelt til flyopbevaring.
er du med til at lave opvisning lørdag
eftermiddag, byder klubben på gris på
gaflen til festmiddag lørdag aften.
Vi kan tilbyde camping på pladsen. der
er strøm på pladsen. Grillen er tændt
alle aftener, torsdag til lørdag.
Prisen for at være med er 100 kr. pr. person for hele perioden. Børn u. 18 år og
hunde der ikke flyver er gratis. På pladsen tilbyder vi et mindre udvalg i mad
og drikkevarer til særdeles rimelige priser. Vi ser frem til at modtage din tilmelding til nogle hyggelige flyvedage
sammen i Brande.
Hvis du vil spise med lørdag aften skal
vi have tilmelding senest 29.5. Tag bare
familien med, vi bor tæt på Legoland og
løvepark. Fin svømmehal i Brande.
BiG iS BeAUTiFUL!
På vegne af Brande modelflyveklub,
ebbe Glarborg, 20857206.
Tilmeld på: glarborg@dadlnet.dk
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21.
WARBIRD
TRÆF
19., 20. og 21. juni 2015
Hos Midtjysk Modelflyveklub på Skinderholmvej 20, 7400 Herning
Vi lægger op til en rigtig
hyggelig weekend med
masser af flyvning og socialt samvær. der vil
være fri flyvning hele weekenden.
det eneste der er programsat er flyveopvisning lørdag 20. juni fra 13.00 til
16.00. i det tidsrum vil vi gerne se så mange fly i luften som overhovedet
mulig, så publikum kan få et par rigtige fornøjelige timer. Til gengæld vil
Midtjysk Model Flyveklub så kvittere med gratis festmiddag, lørdag aften!
du kan deltage med alle slags modelfly, men er du i besiddelse af et Warbird
modelfly ser vi selvfølgelig gerne at du medbringer det.
Camping
der vil være mulighed for at campere ved flyvepladsen allerede fra fredag eftermiddag. Vi står klar til at tage imod dig og din familie og anvise dig plads.
Klubbens 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.
campingvogn for hele weekenden.
Ved afbud inden for 7 dage af stævnet, betales 50 kr pr person for at dække
madindkøb.
Fredag aften tænder vi grillen og alle der har lyst, er velkomne til at lave stævnets første improviserede festmiddag. Medbring selv grillmad.
Lørdag aften vil klubben være vært ved den årlige festmiddag for alle, som
har deltaget i opvisningen eller hjulpet som frivillig. Tilmelding inden lørdag
klokken 12.00. Klubben vil være leveringsdygtig i øl, vand og gode vine til
konkurrencedygtige priser.
Hele weekenden vil der være kioskudsalg i form af is, pølser, øl, vand, vin,
kaffe, chips, slik m.m. Mod forudbestilling kan vi levere morgenbrød/smør,
både lørdag og søndag morgen. Vi opfordrer dig til at støtte vores kiosksalg
loyalt, da det er der, vi gerne skulle få dækket nogle af vores udgifter ind!
du kan tilmelde dig ved at kontakte:
Axel Handrup, tlf.: 40938732
e-mail: ahandrup(snabel-a)gmail.com
Velmødt
Midtjysk Modelflyveklub
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Limfjordsstævnet:
World Cup i Speed og
combat
Aviators Modelflyvere indbyder hermed nuværende og forhenværende
modelflyvere i danmark og hele europa til Limfjordsstævnet 2015.
i år afholdes det traditionsrige stævne
lørdag 23. maj og søndag 24. maj.
Vi vil få speed-race pilocirklen fornyet.
Konkurrencereglerne følger FAi-sporting code, samt Linestyrings-unionens
regler for de nationale klasser, med de
seneste ændringer og tilføjelser fra
www.modelflyvning.dk
Stævnet er den største modelflyvebegivenhed indenfor en radius af 1000
km, med mange udenlandske deltagere af høj klasse.
Stævnets adelsmærke er at "vi jo alle
gør det for at more os", selvom der
kæmpes på højt internationalt niveau,
er der masser af plads til begynderen,
der gerne vil snuse til den internationale atmosfære.
det er som vanligt gratis at campere
ved banerne, i ”roughen”, bagved
klubhuset, pladsen er begrænset og
efter ”først til mølle”, forholdene er
primitive, men klubhuset rummer de
basale faciliteter, WC og varmt vand,
nu med mulighed for brus. der kæmpes om guld-, sølv- og bronce-medaljer, samt om vandrepokaler til
vinderne.

Klasser:

F2A
F2B
F2C
F2d
F2d-e
F2A-1A
F2B-B
Good-Year

Noter:

Tidsplan:
Fredag 22. maj Ankomst og fri træning
19.00 - 20.00 Check-in
Lørdag 23. maj
9.00 - 9.45 Check-in, fortsat
9.00
Konkurrencestart – F2d
10.00
Konkurrencestart - øvrige
19.00
Barbecue
Søndag 24. maj
8.00
F2d – fortsat
9.00
Konkurrencer - fortsat
15.00
Finaler (ca.)
Startgebyr: 50 euro (350 kr.) pr. mand
m/k, for klasse F2d Combat (uden
brændstof)
25 euro (175 kr.) pr. mand m/k, for første klasse og F2d-junior 15 euro (110
kr.) pr. mand m/k, for hver efterfølgende klasse
efteranmeldelsesgebyr: 50 kr. pr.
mand.

Tilmelding
Senest søndag 16. maj:
F2d Combat: via formular på
WWW.F2d.dK
Øvrige klasser:
Helst på formular på hjemmesiden:
http://www.aviatorsmodelflyvere.dk
eller på mail (og ang. information i øvrigt) til:
Bemærk: nye adresser!!
Carl Johan Fanøe
Volstrupvej 11 a,
dK-8920 randers NV
tlf.: +45 29 92 26 80:
Mailto: 19calle55@gmail.com

Banket: 25 euro(175 dkr) kr. pr. mand
m/k 15 euro (110 dkr). pr. barn (under
15 år). Betaling: betales på pladsen.

Speed (2,5 ccm)
Kunstflyvning
Teamrace
Kampflyvning
Kampflyvning-eL
Minispeed (1,00 ccm)
Begynderkunstflyvning
Semiskala holdkapflyvning

F2A: Sikkerhedsburet har radius 22meter (gl. regel)
F2B: Antal dommere efter danske regler, derudover lig FAi.
F2C: Antal dommere og tidtagere efter danske regler, derudover lig FAi.
Good-Year: F2F modeller med 15ccm tank er også
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Obs:
World cup afholdes i år i klasserne:
F2A speed og F2d kampflyvning
du skal have en gyldig FAi-licens, har
du ikke det, så kontakt sekretariatet på
info@modelflyvning.dk , eller læs videre
her:
http://modelflyvning.dk/sekretariatet/sportslicenser.aspx

World
FAI
Cup
regler
X X

X

X

Danske
regler
X
X
X
X
X
X

tilladt, med samme motorregler som for Good-year modeller (Venturi: 4mm Ø for stål cylinder,
3mm Ø for aac, abc o.l. og fri for motorer fra den
gamle positivliste)
F2d og F2d-e: Adgangsbegrænset til 35 piloter i
alt, optages i tilmeldingsorden (flere kan vi ikke nå
at afvikle ”i hullet” ved klubhuset). der udleveres
ikke brændstof. Mere information, tilmelding, del-

tagerliste osv., på Henning Forbechs, hjemmeside
www.F2d.dK
F2d-e, eCombat: et spritnyt tiltag, den korte version er: de kendte modeller forsynes med el-motor, resultat: samme performance, men kortere flyvetid.
regler, tilmelding, deltagerliste osv., på Henning
Forbechs, hjemmeside www.F2d.dK
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Annonce
1/2

Forhandlere søges til visse områder.
Venligst kontakt os for et samarbejde!

info@carrocar.se · www.carrocar.se





 





og få indblik i det helt særlige univers
- hvor interessen for luftsport og flyvning begynder ...

390,- kr.

Send din bestilling til mfn@plakatforlaget.dk

Distributør før Radiostyret
CARROCAR
Modelsport
siden 1977

 

TEGN ABONNEMENT
PÅ MODELFLYVENYT




! !
! !" ""
"
""!

.-17.
BK 21.02 



 


For 6 blade i 2015

Annonce
EST. 1992

CARROCAR
2/2

Bredt udvalg af R/C modeller,
reservdeler og tillbehør.
Hurtig levering · Gode tilbud.
Gillbergagatan 40, Linköping · Sverige
Tel: +46 13 12 74 70 · info@powertoys.se

WWW.POWERTOYS.SE

Tegn annonce i Modelflyvenyt døgnet rundt
på mail: mail@plakatforlaget.dk

Annonce
Darklake rc

Annonce
Rotordiscen
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Holte Modelhobby
- 3 Webshops
- 200m2 OG
ButikI -HOLTE!
Tlf. 45420113
HOLTEHOBBY
NU I SKIVE
Lagerstatus Holte 31 67 80 20 / Lagerstatus Skive 31 18 06 85
Over 40 års erfaring med RC-modelfly
Individuel rådgivning • Skarpe priser

Produkter til skarpe pr

iser. F.eks:

Cyano, tyk, mellem, tynd KUN 15,Cyano til skum. KUN 30,Aktivator alm. KUN 30,Lader. 12V 50W.
KUN 189,-

Annonce
Avionic

Besøg os i vores 300 m2 store butik i Holte eller vores jyske afdeling med fly og tilbehørsafdeling, tools, fittings, byggematerialer, sender, servoer. lipobatterier og mere.
299,-

Spektrum AR610 X
modtager

Nano Color Quad Drone
Årets Mandelgave

Annonce
Holte Model Hobby

Spitfire 30 cc fra Hangar9 kr. 4.725,Vingefang: 205 cm, Længde: 164 cm
Flyvevægt: 7,5 - 8,4 kg. Til Benzin /Nitro/ El

Sky Walker quadro.
KUN 299,-

Funtastic.
Sej begynder model med motor
RTF.
KUN

Nyhed

199,-

Vingfang 2 meter
Pris 1499,-

Super Frontier 46 TWM
Vingfang 2040 mm, Længde 1670
Vægt 3300 gr.
Motor: Nitro 2T 0.46, EL Power 46

FUTABA 14 SG med
R7008SB pris kr. 3.995,-

HOT
DRONE FPV RACING !!!
LÆG DIN RACE VIDEO PÅ VORES
FACEBOOK OG VIND 1 GAVEKORT
PÅ KR. 1000,Racing kun med skærm eller brille!

Nyhed

1795,-

BLADE 180 CFX BNF
brushless
BNF kr. 1795,-

Align T-Rex 150 DFC Combo BTF
Robbe Design kr. 1345,- Bindnings
klar med Spektrum DSM2, DSM-X
Futaba S-FHSS sender

HUBSAN FPV med sender, skærm
inkl. videodownlink. Kan bruges
med de fleste videobriller som f.eks.
Fatshark.
Byg din Drone Fpv Racing bane i din
have, hal, kontor og lav et Starwars
FPV Race i Realtime.
Annoncetilbud kr. 1.350,-

Besøg vores hjemmeside og få inspiration:

www.avionic.dk
Nørreled 14, 4400 Mørkøv. Tlf. 86 94 60 88

Øverødvej 5, 2840 Holte www.holtehobby.dk tlf.: 45420113 lagerstatus: 31678020

Annonce
IC 1/2
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Se mange flere modeller og udstyr på: www.rc-netbutik.dk
Evolution-EV
fra Art-Hobby
Spændvidde 250 cm,
vægt fra 620g.
Pris 1,795- kr.

Hornet 460
Quadcopter
fra Dualsky.
Kan løfte op til
1 kg batteri
og udstyr.
Mulighed for kamera montering.
Tilbud fra 1.195,- kr.

Danmarks største udvalg i
Multirotor modeller og FPV udstyr.

Annonce
RCNETBUTIK

Dualsky børsteløse
motorer med
indbygget ESC,
vægt 11 til 26 g.
Pris fra 240,- Kr.

Simstick USB for trådløs forbindelse til
flysimulator. Pris fra 230,- kr.

Modtagere
til Spektrum
DSM2/DSMX,
priser fra 80,- kr.
GTP-Dual Power DC/AC, 6 celler LiPo
computerlader/balancer for 12V og 230V.
Pris 495,- kr.

Dualsky FC130, 3-akset gyro
til fastvingede fly. Flyv som
på skinner, enten som
begynder eller 3D pilot.
Holder modellen helt
stabil i normal flyvning
og i 3D manøvrer.
Pris 350,- kr.

For besøg i vores butik, Ambolten 8, Hørsholm
Se åbningstider på www.rc-netbutik.dk
Tlf. 42 48 80 10 i åbningstiden.

Mobius kamera
Et af markedets mindste HD kameraer,
vægt 38 gram. Optag på SD-kort eller
brug videoudtag. Indbygget batteri.
Pris 775,- kr.

Annonce
IC 2/2
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Yderligere oplysninger og tilbehør
til produkterne fra Graupner/SJ under:

Modelflyvenyt 2/2015
www.facebook.com/GraupnerNews
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www.you tube.com/GraupnerNews

WWW.GRAUPNER.DE

Afsender: Modelflyvning Danmark, Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge. Blad nr. 46083
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POST DANMARK

Fotograf: Søren Dalsgaard (se tekst side 2)

