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Em upner
svsevemodeller

G R AU PN ER  har en hel serie svaevefly i den »lette ende« i klasse A1, f.eks.:

best. nr. vingespaend, mm. pris:

SONNY 4225 700 68,35
BEGINNER 4205 990 113,00
PENNY 4251 850 92,50
PILOT 4251 1100 113,50
Der kleine UHU 4247 1215 131,50
JOLLY 4215 1145 142,80

Det er gennemprovede byggesaet ii topklasse, flere saet har en bunke plast
st0bte dele, der dels letter bygningen, dels sikrer flyveegenskaberne. 

Se dem i GRAUPNERs store hovedkatalog —  sporg forhandleren.

Fra klasse A1 fortsaettes over klasse A2 til store modeller, der bor flyves med ra- 
diofjernstyring (og her kommer vi formentlig efter sommerferien med et nyt an- 
laeg, der vil komme til at koste kr. 725,- m. 1 servo, kr. 985,- m. 2 servoer og kr. 
1.245,- m. 3 servoer. Nok vaerd at vente pa, hvis man kan klare sig med max. 3 
servoer).

Generalagentur og import:

IB ANDERSEN HOBBY ApS
9620 Aalestrup, tlf. (08) 64 13 33



Nu har vi d e t!!! 
SIMPROP SSM CONTEST

Verdensmesteranlsegget 1975-77 
20 pet. under prisen i fremstillingslandet

Tyskland

Komplet med: Niccl.-akkuer, 8 kanals modtager, 2 servoer i 27-35-40 MHz;
udskiftelige frekvensmoduler.

SSM: Star for Super-Smalbands-Modulation og betyder, 
at Sikkerhed og Stabilitet langt har overgaet bade AM og FM anlaeg.

Vil du vide mere, sa ring eller skriv 
til os. Vi svarer, hvor andre tier.

IMPORT - EN GROS - DETAIL

RG HOBBY

til lands tilvands i luften

Terrassen, Rodovre Centrum 226, 
2610 Rodovre. Tlf. (01) 41 41 16

Vesterbrogade 118
1620 Kbh. V. Tlf. (01) 31 11 18
(Parkering: Sundevedsgade)

S-Lager, Roskildevej 39 
2500 Valby. Tlf. (01) 16 44 45

JEG BESTILLER HERMED

......... . stk. Simprop SSM
Contest a kr. 1.998,- (katalog 
folger gratis med hvert anlaeg).

Jeg betaler:

□ Check

□ Efterkrav + gebyr 17 kr.

□ Katalog a kr. 19,85 
(216 sider)

Navn ........................................

Adresse ..................................

Postnr. og by

PORTO

RC-HOBBY 
Roskildevej 43 
2500 Valby



TRANSMERC leverer 
modulanlaegget med indbygget nutid 

& fremtid til minipris

Det tyske kvalitetsanlaeg fra Micro
prop er et smalbandsanlaeg, 6 kanals 
modtager, 4 kanals sender, hvor ka- 
nalafstanden er 10 KHz pa sender og 
modtager, og det leveres med udskif- 
telige moduler, 27-35-40 MHZ i sen- 
deren og en prisbiilig modtager.

Anlaegget leveres med: Sender og modtager incl. krystaller og akkus, 2 Com
pact servo liniaer el. roterende, servoholdere, kontaktsaet, servoforlaengerled- 
ning og ladeapparat kr. 1.645,00.
Ekstra modtager kr. 350,00, sendermodul kr. 235,00. Udbygningssaet til 6 kanal 
sender kr. 115,00, Compact servo kr. 215,00.

En robust begyndermodel 
fra TRANSMERC

150 crn i spaendvidde 
100 cm i kropslaangde 

Motorstorrelse 3,2-6,5 cm3 
Glasfiberkrop 

Balsabeklaedte 
styroporplaner

Hojderorog sideror i balsa, faerdigbukket hovedlandingsstel, indstobt motorfun- 
dament, haengsler, rorhorn, 2 bowdentraek og kwik-link.
Billigere end mange tilsvarende traebyggesaet kr. 345,00.

TRANSMERC
Tlf. dag fra kl. 9.00 (03) 79 02 02 
Aften til kl. 19.00 (03) 79 19 55

Th. Hansensvej 2, DK-4720 Praesto
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FORSINKET — Pa grund af store forsinkelser 
i RC-redaktionen og i linestyrings-redaktionen 
er dette nummer ca. en uge forsinket. Vi bekla- 
ger meget og kan samtidig omlyse, at de ansvar- 
lige er blevet skaeldt haeder og aere fra. Sa skan 
dem for yderligere kommentarer.

KIRURGI? — Per Sauerberg og Kare Nissen 
var sd uheldige at tilfore deres model en laesion 
i forkanten under vdrkonkurrencen i Arhus. 
Modellen fik transplanteret et nyt stykke 
forkant ind, og de to ejere gar nu og krydser 
fingre for, at det ikke bliver afstodt. Eksperter 
anser dog chancerne for at operationen lykkes 
for gode, idet Per og Kare har anvendt de rig- 
tige vaevstyper.

L'-LA\I)SHJ/F.I.P — Fornylig modtog Per 
Grunnet et brev fra en indisk modelflyver, Pra- 
santa Banerjee. Udover at bede om at udveksle 
Modelflyvenyt med det indiske (engelsksproge- 
de) »The Calcuttan« skrev Prasanta, at adskilli- 
ge indiske modelflyvere har bygget Pers «Rus
sian Ghost« og flojet den med stor succes.

MODELFLYVENYT — Vi var sa naive at tro, 
at det Modelflyvenyt, der startede i efteraret 
1968 og som »genopstod« i 1977 med hervae- 
rende blad, var det forste og eneste »Model- 
flyvenyt«. Svend Schou fra Dansk Hobby var 
imidlertid i arene umiddelbart efter 2. verdens- 
krig ejer og redaktor af et blad af samme navn, 
som udkom i over 5.000 eksemplarer og blev 
solgt gennem bladkiosker. Der er altsa store 
traditioner at leve op til.

WONDER WINGS — Kurt Pedersen meddeler, 
at han har faet det engelske skumvingemodel- 
byggesastsfirma (den var svaer!) til at gore lidt 
mere ud af det danske marked. Det betyder, at 
byggesaettene fremover leveres i farvestr&lende 
tesker, og at de kommer pa markedet i storre 
maengder end hidtil. Der kommer ogsa nye pro- 
dukter fra Wonder Wings — bl.a. en stor RC- 
svaevemodel og en 6 cm3 stunt-begyndermodel 
til linestyring.

AUSTRALSK HOLD — Det australske hold til 
VM i linestyring kommer sandsynligvis til at se 
sadan ud:
Speed: R. Hiern, G. Burgess og D. Smith. 
Team-race: Wilson/Wilson, Georgiadis/Prior 
og Oddy/Reichadts.
Combat: Spain, Holmes og Stivey.
Stunt: Harlow, Hanna og Tiday.
Dermed folger linestyringsfolkene eksemplet fra 
det australske fritflyvningshold i 1977 med at 
sende fuldt hold til VM.

NYHEDER
—  om motorer
—  om produkter
—  om personer
—  om flyvning

EN-BLADET PROPEL — Flemming Jensen, 
der fremstiller glasfiberpropeller til bade ind- og 
udland, er nu i faerd med at fremstille en et-bla- 
det propel til Emil Rumpel efter sidstnaevntes 
opskrift. Rumpel har modtaget de forste 
eksemplarer, som var meget tilfredsstillende ud- 
fort.

ROSSI fremkommer om ca. 1 uge med en helt 
ny dieselmotor i 2,5 cm3 klassen. Motoren er 
savidt vides mest beregnet til combat og good- 
year. Den vil meget snart blive at se pa de dan
ske baner.

DFDS H.J/FI.PER — De kobenhavnske klub- 
ber er blevet bortvist fra flyvepladsen hos DSB i 
Vasbygade, men har fdet en ordning med DFDS 
pa Sluseholmen i stedet. DFDS har meget ven- 
ligt abnet dorene for linestyrede modeller p& 
nogle naermest perfekte baner kun 5 km fra 
Radhuspladsen. Hidtil har der vasret afholdt 2 
konkurrencer pa dette sted, men drommene om 
afholdelse af et VM er ved at tage form, idet 
denne bane vil vaere ideel. De kobenhavnske 
klubber er DFDS meget taknemmelige.

HOBBYWEEKEND I SYDSLESVIG — Den
8.-9. april holdtes der lige syd for Flensborg en 
»hobbyweekend«, hvor der blev bygget gummi- 
motormodeller og arbejdet med walkie-talkies. 
Der blev frembragt ialt 15 Wasp stavmodeller 
(omtalt i sidste nr.), heraf blev de to bygget af 
piger. Alle modellerne kom ud at flyve, og de 
fleste havde virkelig megen fornojelse af det. 
Med to strenge 1 x 6 FAl-Supply motorgummi 
kunne man fa en motortid p& ca. 20-22 sekun- 
der. Selv med kun to strenge var det muligt at 
lave nogle laekre jordstarter fra et to meter 
langt brasdt. Alt i alt en hyggelig og fornojelig 
weekend.

Ceorgiadis/Priors team-racer
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Ansegning til Dansk 
Idraets-Forbund
Vi bringcr her ansngningen fra Dansk Mo- 
delflyve Forbund om optagelse i Dansk 
Idraets-Forbund i dens fulde udstrsekning. 
Dcnne ansngnings skaebne vil fa betydning 
for alle organiserede modelflyvere — med- 
lemskab af idraetsforbundet vil give os vae- 
sentlig forbedrcde muligheder for at udbre- 
de kendskabet til modelflyvning til et stort 
publikum.

»Dansk Modelflyve Forbund (DMF) har 
tidligere i 1972 ansogt om optagelse i Dansk 
Idraets-Forbund, beklageligvis med afslag til 
folge (oktober 1973).

DMF har ved skrivelse af 1. februar 1977 
genfremsat optagelsesbegaering i DIF, bl.a. 
med den begrundelse, at medlemstallet i den 
forlobne periode var fordoblet, samt at 
DMF i sommeren 1977 ville vaere vaert for 
et verdensmesterskab for modelflyvning pit 
Kobenhavns Lufthavn, Roskilde. Man hav- 
de fra DMF’s side her en enestaende lejlig- 
hed til at vise modelflyvningens idraetslige 
kvaliteter.

Desvaerre suspenderede et udvalgsarbejde 
om «optagelsespolitik i DIF« vor ansogning.

Formanden for DMF havde den 8. no- 
vember 1977 et orienterende mode med se- 
kretaeren for DIF, Emanuel Rose, hvor man 
droftede den fortsatte behandling af vor 
sag. Man enedes om at afvente afslutningen 
af optagelsesudvalgets arbejde. Vi skulle 
herefter fremsende naervaerende fornyede 
ansogning.

Organisationsforhold
DMF er et selvstaendigt forbund, organise- 
ret under Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), 
der er den i Danmark af Federation 
Aeronautic Internationale (FAI) anerkendte 
luftfartsorganisation.

FAI er luftsportens Internationale organi
sation med hovedsasde i Paris. Under FAI’s 
regi horer regelfastsaettelser, anerkendelser 
af rekorder, ligesom fastlasggelse af Euro- 
pamesterskaber, Verdensmesterskaber samt 
international konkurrencekalender. DMF 
har gennem en cirraekke haft delegerede til 
de cirlige moder og haft en ikke ubetydelig 
indflydelse ρ& disse.

Vi skal henlede opmaerksomheden pa, at 
DMF i alle tilhorsforhold — undtaget med- 
lemskabet af DIF — er ligestillede med 
Dansk Svaeveflyver Union og Dansk Fald- 
skterms Union.

DMF er internt organiseret som et lands- 
daekkende forbund, jaevnfor udforlig be- 
skrivelse af de organisatoriske forhold samt 
love og vedtasgter, vedlagt 1972-ansognin- 
gen. Dog skal vi understrege, at vort med- 
lemstal, som ovenfor naevnt, er steget fra 
552 til 1374, fordelt pa 73 klubber iandet 
over, og at organiseret modelflyvning under 
KDA har eksisteret siden slutningen af ty- 
verne.

Hobby kontra idrcet
Der bliver drligt i Danmarks hobby- og lege- 
tojsforretninger solgt omkring 70.000 mo- 
delfly-byggesaet til hobbyfolk. Denne store

gruppe adskiller sig klart fra de 
organiserede modelflyvere under DMF der- 
ved, at hovedinteressen for DMF’s medlem- 
mer er konkurrencevirksomhed. Man kunne 
graft udtrykke det derhen, at den store, i al- 
menheden kendte, gruppe af hobbyfolk har 
som hovedformal at bygge modelflyet, 
hvorimod den organiserede konkurrencefly- 
ver betragler selve fremstillingen af flyet 
som en sekundaer, men ifolge reglerne nod- 
vendig betingelse for at dyrke det egentlige, 
nemlig konkurrencen. Denne vigtige forskel 
erkendes i almindelighed ikke af folk uden 
speciel indsigt, hvilket jsevnligt giver anled- 
ning til misforstcielse ved omtale af vore ak- 
tiviteter.

Der afholdes i Danmark iirligt ca. 50 kon- 
kurrencer, herunder Danmarksmesterska- 
ber, fordelt pa tre klasser. DMF sender 
hvert ar hold til Nordiske-, Europa- og Ver
densmesterskaber. Ligeledes deltager et sta- 
digt voksende antal medlemmer i Interna
tionale konkurrenceaktiviteter under FAI. 
Det nyligt afholdte VM i Danmark 1977, 
der samlede 32 nationer, markerede 50-Srs 
jubilaeum for afholdelse af VM i modelflyv
ning.

Modelflyvningens idrcetslige kvalifikationer 
Som ovenfor p&vist peger »den almindelige 
opfattelse« af, hvad modelflyvning er, ikke i 
en bestemt retning. De organiserede model
flyvere udgor en minoritet blandt det samle
de antal personer, der beskeeftiger sig med 
modelflyvning. Da yderligere selve konkur- 
rencens afvikling ikke er saerlig »publikums- 
venlig«, idet det for udenforst&ende ofte 
kan vaere svaert at se, hvad konkurrencen 
gdr ud pa, betyder det, at vi i almindelighed 
har svaert ved at komme »ud til folk«. Det 
kan dog lade sig gore, hvilket det nylig af
holdte Verdensmesterskab i Roskilde var et 
tydeligt eksempel p&. Her blev et stort pu
blikum (8.000-10.000) konstant gennem 
hojttalersystem orienteret om konkurren- 
cens afvikling, hvilket har affodt utallige 
henvendelser fra folk, der herigennem er 
blevet klar over modelflyvningens idraetslige 
vaerdier.

Det vil imidlertid vaere vanskeligt, og 
meget omfattende, skriftligt at beskrive 
denne side af sagen. Vi er derfor af Ema
nuel Rose blevet stillet i udsigt at fa fore- 
traede for forretningsudvalget, hvor et par 
repraesentanter fra DMF efter bedste evne 
vil redegore for dette vassentlige problem 
samt besvare sporgsmal.

Vi ser fra DMF’s side meget gerne, at for
retningsudvalget vil kunne afse tid til at 
overvaere en modelflyvekonkurrence. Vi er 
af den overbevisning, at udfaldet af vor an
sogning star og falder med dette arrange
ment. Vi har til overflod erfaring for, at 
tvivl om modelflyvningens idraetslige kvali
fikationer bortfalder, nar man ved selvsyn 
har overvaeret en modelflyvekonkurrence.

Med venlig hilsen,
Thomas Koster 

Formand for DMF«

MOTORTESTS — Da der har vaeret en del fo- 
resporgsler angaende vore motortests, kan vi 
oplyse folgende:

De fremtidige propeltests vil fortrinsvis blive 
udfort med Taipan og Super Thrust propeller. I 
et kommende nummer af Modelflyvenyt vil vi 
bringe nomogrammer over de valgte propelty- 
per, saledes at man selv kan teste sine motorer 
og tegne effektkurver.

Kan man ikke vente s& laenge, er det muligt 
hos Kaivan i Tyskland at kobe et saet kalibrere- 
de propeller formedelst 600 DM.

STORE FORHOLD — De amerikanske mester- 
skaber i linestyring, der bliver afholdt fra den 
17.-18. juni i Arizona, er s& velbesogte, at der 
flyves i 12 cirkler og et utal af klasser.

NELSON — Fra Nelson i united-bluff kommer 
der flere nyheder, idet han har planer om at la
ve en motor p& 140 gram. Prisen for en Nelson 
15 er i dag 120 dollars + post, hvilket svarer til 
ca. 640 kr. i dagens kurs.

RYTHM 2,5 — Der er kommet et eksemplar 
af den russiske motor Rythm 2,5 cmJ til Iandet. 
Det er en 2,5 cm1 dieselmotor med roterende 
bagindsugning, der minder meget om Super - 
Tigre G-30.

Motoren er konstrueret af selveste Boris 
Kratznoroutski (naermere praesentation unod- 
vendig), men er et produkt til almindelig benyt- 
telse i russisk modelflyvning. Motoren er meget 
rat udfort, men konstruktionen er absolut i or- 
den. Ydelsen opgives til 0,31 HK ved 11.000 
omdr./min., hvilket ikke i vore dage er noget 
fantastisk.

Med motoren folger en meget udforlig brugs- 
anvisning, som en del andre motorfabrikanter 
kan laere noget af. Godt nok er den pa russisk, 
men det er let at se, at den indeholder, hvad en 
begynder har brug for at vide om sin motor 
vedr. indhold, fejlmuligheder, fremstillingsdato 
og anden nyttig viden.

HINSIDAN — I Sverige gar den organiserede 
modelflyvning strygende. I oplaegget fra det 
svenske modelflyveforbund til Srsmodet i april 
kunne man laese, at der findes ialt 186 model- 
flyveklubber i Sverige og ialt har SMFF 6.496 
medlemmer.

INDEND0RS-VM — Danske fjernseere kunne 
fornylig se — og desvaerre ogsi hore — en lille 
TV-film fra VM for indendors modelfly 1976. 
Skulle den hablose danske kommentar ikke ha
ve afskraekket folk fra at deltage i et s&dant 
VM, kan vi oplyse, at Cardington i dagene d. 
26.-28. august vil vaere rammen om VM-78. Til- 
melding inden den 4. juni — interesserede bedes 
kontakte Fritflyvnings-Unionens sekretariat.

ET FLYVSK RYGTE — Vedholdende rygter 
fortsller, at visse personer pa Hillerod-egnen 
arbejder med at fremstille en helmetals-svaeve- 
model i klasse A2. De forste forsog pa at lave 
modelien efter nogle principper, man fandt i 
bogen »Stobning af tinsoldater« faldt imidlertid 
uheldigt ud, og man er nu i stedet i sving med at 
stobe modelien af balsa. Det er tanken at pro- 
ducere 340 gram balsastov, blande det op med 
50 gram epoxy og derefter lempe det hele ned i 
formen. Det skulle sa vaere 25 gram at spendere 
p& timer og russerkrog. Ondskabsfulde tunger 
mener imidlertid, at man roligt kan spare time- 
ren og bruge lidt mere epoxy i modelien. Vi fol
ger spaendt sagens videre forlob .....
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0verst tv. »Tipsy«, en 
pusher-model fra Herold. 
Herover Graupners nye 
pkonomianlceg, C4.
Til venstre Multiplex’ nye 
skrcentmodel, »Flamingo«.

NtiRNBERGMESSEN 1978 — Den arlige 
legetejsmesse havde i ar besog af Modelfly- 
venyts udsendte medarbejder.

Messen omfatter alt fra porcelasnsmaling 
til legemsstore Muppetdukker. En af udstil- 
lingshallerne var forbeholdt det, jeg vil kal- 
de vores hobby, dvs. byggesaet, motorer, ra- 
dioanlaeg og tilbehor.

Der var ikke de store epokegorende nyhe- 
der. Den generelle tendens inden for model- 
flyvningen fortsaetter. Hermed menes, at 
det er det profitable RC-marked, der satses 
pa. Stigningen i antallet af nye svaevemodel- 
ler var markant, og inden for motormodel- 
lerne var det de mere sportsprasgede typer, 
der dominerede med stadig storre motorer.

Motornyhederne var fa. Graupner havde

den nye OS-Boxer firtakt pa 20 cm3 (som 
ikke er tiliadt at bruge i modelfly i Dan
mark). OPS viste en 2,5 cm3 gloderors pro
totype. Harden Associates viste deres CC>2- 
motorer sammenbygget til stjerne og raekke- 
motorer. En V8, der drev en 14 tommer 
propel, var flagskibet. Multiplex havde 
Thunder Tiger motorerne fra Taiwan pa 
programmet. Billige men lidt gammeldags.

De fleste andre motorer havde blot faet 
en afpudsning eller ny farve krumtaphus.

Webra havde en nyhed for dem, der on- 
sker at nedsaette omdrejningerne pa propel- 
len, nemlig en gearing der sammenkoblede 2 
motorer til en aksel.

Ellers var der intet saerligt bemaerkelses- 
vrerdigt. Luis Petersen

STRESS — Fra en hollandsk combatflyver, disse symptomer, der kan kendes igen, men
som har studeret, har vi faet folgende at der findes mange gode losninger pa proble-
vide, som han fandt i en af sine lasreboger merne.
om de »rigtige« kampflyvningspiloter i den F.eks. loses nr. 4 med et godt glas skum-
2. verdenskrigs hektiske kampe. mende ol, punkt 11 med en Gammel Dansk

Det drejer sig om de fysiske udslag af .... og punkt 12 er et symptom, der oftest er
frygt. observeret hos dommere og juryer.

For modelflyvepiloter er der mange af

/  kampflyvesituationer folte de? Ofte A f  og til
1. Bankende hjerte og hurtig puls .............. 56 pet.
2. At dine muskier blev stive ...................... 53 pet.
3. Let irriteret og opfarende ........................ 58 pet.
4. Terhed i halsen eller munden .................. 50 pet.
5. Nervos sved eller koldsved ...................... 53 pet.
6. »Sommerfugle« i maven .......................... 53 pet.
7. Indtryk af, at det ikke sker for dig ........ 49 pet.
8. Behov for at lade vandet o f t e .................. 40 pet.

53 pet.
10. Forvirret .................................................... 50 pet.
11. Slap og mat ................................................ 37 pet.
12. Ude af stand til at huske detaljer bagefter ................................  5 pet. 34 pet.
13. Darlig mave .............................................. 33 pet.
14. Ude af stand til at koncentrere sig .......... 32 pet.
15. Tissede i bukseme .................................... 4 pet.

Silver Star Models
Sjaellandsvej 3, 9500 Hobro.

Telefon (08) 52 03 57

SVENSON SEYCHELLE skraentflyvningsmo- 
del konstrueret af nr. 3 ved VM, Roger Bani
ster. Spaendvidde 172 cm. Vaegt uden RC-an- 
laeg ca. 900 g. P r is ...........................  kr. 485,-

SVENSON PRONTO begynder og traenermo- 
del til 6 cm1 motor. Byggesaettet indeholder 
f.eks. faerdigbeklaedt skumplastvinge, hjul, 
tank, horn og motorfundament. Spaendvidde 
150 cm. Totalvaegt ca. 2.200 gram.
Pris ....................................................  kr. 515,-

SVENSON katalog og nyhedsprospekt sendee 
mod kr. 5,00 i frimaerker.

OS 21 FSR, en helt ny schnuerlemotor i 3,2 
cm3 klassen. Kan leveres vandkaiet til b ide 
og iuftkalet til biler (kan ogsS anvendes i fly, 
hvis man vil acceptere, at kaleribberne i top- 
pen sidder lidt skaevt). Begge typer er forsy- 
net med 2 kuglelejer og meget effektiv dros-
sel. Priserne er exci. daemper.
OS 21 FSR CAR ............................... kr. 489,-
OS 21 FSR Marine ...........................  kr. 545,-

Skalamodelier
Begraenset lager.
Phantom jager for 10 cm3 ............kr. 695,-
Victor forretningsfly for 2 4 cm3 .. kr. 708,- 
C47 Dakota/DC 3 for 2 6,5 cm3 . . .  kr. 1.003,-

Altec cyanolim
3 sekunder 2 og 20 gram.
30 sekunder 20 gram.
60 sekunder 20 gram.
20 gram ............................................  kr. 47,20
2 gram ............................................  kr. 12,00

Vi har sikkert nogle RC-anlseg offer do gamlo 
P&T bostommolsor tilbago. Ring og ίέ ot godt
tilbud.
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Tag til Redovre
— nar det gaelder modelflyvning!

STORT UDVALG I BYGGES^T OG MOTORER i de forende fabrikater.
TIL SELVBYGGERE: Balsafiner i alle tykkelser, samt stort udvalg i krydsfiner, 
lister, lim, dope, pianotrad, ror, liner og hjul, samt alle losdele til indbygning af

fjernstyring.

SOLARFILM — BEKLAsDNINGSFOLIE i alle farver. 

FAGTIDSSKRIFTER — Flug — RCM — Radio Models — Aeromodeller.

FUTABA — GRAUPNER — KRAFT — MICROPROP — MRC
— fjernstyringsanlaeg og losdele.

VI SENDER OVERALT

R0DOVRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rodovre, Tlf. (01) 70 19 04

X-ACTO VERDENS BEDSTE HOBBYKNIVE

4

Til hver kniv findes et stort antal 
forskellige blade.

1 Slankt handigt 
skaft Kr. 11,00

3111 Speciel hurtigskift 
af blade Kr. 32,00

3 Gennemsigtig skruehsette 
med lommeclip Kr. 19,00

2 Som nr. 1, 
men kraftigere Kr. 16,00

5 Solidt, riflet 
handtag Kr. 19,00

6 Ekstra kraftigt 
aluminiumshandtag Kr. 26,50

Hobby-forhandleren forer 
selvfelgelig X-ACTO
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Om at undga landingshavari
Fritflyvende modeller har intet 
understel til at beskytte mod 
havari ved f.eks. en ublid 
landing. Desuden lander de pa 
mange forskellige og yderst 
ukontrollerede mader. Derfor 
ma man ved udformningen af 
sine modeller tage mere 
generelle forholdsregler for at 
beskytte modellerne.

Naturligvis kan man lave modellerne sd 
kraftige, at de kan holde til hvad som 
heist. Men sd risikerer man, at de bliver sd 
tunge, at de bedst egner sig til at haenge op 
under loftet i hobbyrummet!

I stedet kan man ophaenge modellens 
mere sarte dele elastisk, og derved sikre en 
mere blid kontakt med jordoverfladen i 
landingso j eblikket.

Haleplansbeskyttelse
Et eksempel er den type haleplans-holde- 
plade, der har vundet staerkt frem pa svas- 
vemodeller og gummimotormodeller de 
senere ar.

Haleplanets forreste holdeplade har den 
dobbelte funktion bade at stotte halepla- 
net i normal position og danne hasngsel 
for dette, nar det skal vippe op og fungere 
som termikbremse.

Tidligere var holdepladen sa at sige altid 
udformet som en kryds-finerplade, der 
fortil var forsynet med en liste, der gav 
haengselvirkningen. Elastikker holdt hale- 
planet fast og trak det op i skra stilling, 
nar timeren udloste termikbremsen. Hale- 
planet havde ingen mulighed for at fjedre 
fremad, hvis modellen gik lidt hardt i jor- 
den. Uhyggeligt ofte braekkede haleplanet, 
eller holdepladen »stod af« ved sadanne 
lejligheder.

I de sidste 5-6 ar har en anden holdepla
de imidlertid vundet indpas. Den bestar af 
en plade med et par hakker, hvori elastik- 
kerne lober. Pa den mdde fdr haleplanet 
mulighed for at fjedre fremad og dermed 
afbode slaget ved en hdrd landing. Ela- 
stikkerne er her ene om at styre haleplanet 
i termikbremsestilling. Naturligvis var 
man skeptisk i starten. Ville systemet kun- 
ne fastholde haleplanet tilstraekkeligt sta- 
bilt? Det viste sig at fungere updklageligt. 
Det nye system har betyder en markant 
forbedring af haleplanernes holdbarhed.

Logrer med halen!
En helt parallel historie kan fortaelles om 
det system, der blandt indviede betegnes 
flex-joint. Det er en elastisk samling af 
forkrop og bagkrop, der er meget anvendt 
pa A2’ere og »gassere« og i mindre grad 
pa wakefields. Det har vist sig, at man kan 
forskanes for mange braekkede bagkroppe

ved at indskyde et sadant bojeligt led, der 
giver efter, nar kroppen udsaettes for skae- 
ve belastninger under landing. Samtidig 
kan man bygge bagkroppen mere spinkel 
og dermed lettere.

Der findes talrige mader at fremstille et 
flex-joint pa. Valget afhaenger af, om man 
anvender firkantet eller rund krop, om det 
drejer sig om en nybygget model, eller en 
model man onsker at ombygge. Nogle sy- 
stemer kraever, at man har adgang til en 
drejebaenk (eller kender en, der har). Uan- 
set systemets art er det afgorende, at det er 
lavet sa praecist, at bagkroppen har en og 
kun en hvileposition. Desuden skal fjede- 
ren eller elastikkerne, der holder flex- 
joint’et sammen, vaere sd stram(me), at 
der ikke er fare for, at kroppen »flexer« 
under flyvningen — specielt i udlosnings- 
ojeblikket for en svaevemodel og i stiget 
for en gasser.

Men vingerne ...
I modsaetning til de ovenfor naevnte ek- 
sempler har man ikke set en udvikling i 
reining af mere blode vingeophaeng — 
tvaertimod. Tidligere var det almindeligt at 
sarnie en A2’ers to vingehalvdele med alu- 
miniumstunger, der tillod vingehalvdelene 
at glide frem eller tilbage under landingen 
og dermed afbode de vaerste knubs. Fast- 
gorelse af vingerne pd kroppen med ela

stikker har ogsa vaeret almindeligt pa 
A2’ere. Det gav ogsa mulighed for en blod 
landing. Idag bruges dette system sd at 
sige kun pd A l’ere (smd svaevemodeller) 
og wakefields uden delbar vinge. I stedet 
samler man vingerne med pianotrdde, 
hvilket giver en temmelig stiv samling.

Forklaringen er, at man ikke har haft 
storre problemer med vingehavari ved lan- 
dinger. Ndr man knaekker vinger, foregdr 
det normalt under kast med wakefields og 
isaer i hojstarten med A2-modeller. Derfor 
bliver vingerne dimensioneret efter denne 
meget kraftige pdvirkning.

Vinger med delekaerv
For mig at se er det mest almindelige lan
dingshavari, at et ore hopper af. Hvad vil
le sd vaere mere naturligt end at lave en 
fleksibel samling mellem centralplan og 
ore? Men en sddan samling ville ikke kun- 
ne undgd at foroge vingens vaegt urimeligt 
netop pd et sted, hvor det er vigtigt at hol
de vaegten nede af hensyn til inertimomen- 
tet. I dette tilfselde er den eneste farbare 
vej derfor at udforme sin samling central- 
plan/ore sdledes, at hvis uheldet er ude, 
og oret braekker af, sd sker det netop i 
samlingen. Et sddant havari kan let repa- 
reres pd flyvepladsen, hvorimod et grimt 
skaevt brud i vingen kraever en mere om- 
hyggelig reparation.
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I mellemtiden stilnede snestormen af, og 
Unicaen blev baret direkte fra forsam- 
lingslokalet og ud pa skraenten og uden 
storre toven sendt pa vingerne. Modellen 
viste perfekte flyveegenskaber, og det var 
tydeligt, at man her havde en maskine, der 
opfylder de saerlige krav hvad angar has- 
tighed og manovredygtighed, der idag stil- 
les til skraentkonkurrencemaskiner.

Efter en perfekt landing med bifald, 
blev Unica’en inspiceret og gennemgaet i 
detaljer. Der er tale om en skraentversion 
med en spaendvidde pa 185 cm, med Epp- 
ler 374-profil. Maskinen vejer 2,2 kg med 
fyldte blykamre.

Efter en mindre sammenkomst tirsdag 
aften blev Robert Vang og Troels ud pa de 
sma timer af et par optimistiske svasvefly- 
vere i oploftet stemning opfordret til at 
bevidne en natflyvning pa skrasnten. Man 
foretrak dog dynerne, og flyvningens va- 
righed makes til 30 sek., for maskinerne 
forsvandt i m orket.....

Flyverapport fra paskeugen 
»Hanstholm 1978«

Onsdag d. 22/3:
Frisk vind fra ost gav gode flyvemulighe- 
der ved Hanstholm fyr. Der blev traenet 
flittigt til den forestaende skraentkonkur- 
rence.

»Snestorm, regn og kulde« 
kunne vgere overskriften for 
denne dagbog fra arets Hanst- 
holm-skraentflyvnings stsevne. 
Mere end 30 haerdede model- 
flyvere tilbragte pasken ved 
skraenterne, og pa trods af 
vejret fik de en del flyvning ud 
af det. Og vor foljeton-model 
»Unica« kom pa vingerne ind 
imellem snestormene.

Vi skifter til lb Weistes 
dagbog:

I.erdag d. 18/3:
Afrejse fra Kobenhavn i hylende sne- 
storm. Pa Vestmotorvejen modte blikket 
talrige biler, der var kort i groften eller pa 
anden made havareret, men efter faergetu- 
ren klarede vejret op i Jylland. Ved an- 
komsten til Vigso om eftermiddagen btes- 
te der en blid vind fra nordost ind pa Vig- 
soskraenterne, sa det varede ikke tenge, 
for de forste maskiner var i luften.

Sendag d. 19/3:
Ved forste officielle briefing kl. 10.00 var 
naesten alle naet frem.

Nordostlig vind pa ca. 4-5 m/sek. gav 
fine flyvninger pa Vigsoskraenten og fris- 
tede Knud Hammeken til at prove LSF to- 
trins skraentdisciplin, men efter 58 min. 
flyvning drejede vinden helt over i ost, sa 
forsoget matte afbrydes. Der blev om ef
termiddagen flojet videre pa Vigso-ost- 
skraenten, der med sine halve meter hoje

snedriver stillede de storste krav til kon- 
dien hos de fleste piloter.

Mandag d. 20/3:
Fed snestorm — nul flyvning.

Tirsdag d. 21/3:
Ved briefing kl. 9.30 havde snestormen 
endnu ikke lagt sig, sa det blev besluttet at 
fordrive tiden med flyverhistorier i for- 
samlingsstuen. Jens og Knud Hammeken 
fortalte om »projekt Unica« og fremviste 
den forste faerdige maskine i skraentver
sion.

Ludolf Petersen holdt foredrag og de- 
monstrerede en elektronisk mixer, som 
han for nylig har sat i produktion.

Torsdag d. 23/3:
Da der var naesten vindstille med en svag 
luftning fra syd, blev det vedtaget at rulle 
hojstartslinerne ud.

Her indtraf uheldet for Robert Vang. 
Hans trofaste Libelle, der er kendt fra tal
rige staevner, steg stot til vejr pa hojstarts- 
linen og udloste planmsessigt fra krogen, 
men ak — uden radioforbindelse. Kontak- 
ten til modtageren havde svigtet, og Libel- 
len satte kursen i store cirkler ud mod 
Vesterhavet, skarpt forfulgt af Robert. Et 
halvt hundrede meter ude i vandet satte 
den sig blidt pa en bolge og satte kursen 
mod England. Det kolde vand gjorde det 
for risikabelt at svomme ud efter den, sa 
vi vil her benytte lejligheden til at opfor-
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dre alle sofarende til at holde skarpt udkig 
efter den drivende Libelle.

Om aftenen blev den saedvanlige fest af- 
holdt i forsamlingshuset. Raske piger hav- 
de tilbragt dagen med at pynte op, hente 
al og smore handmadder. Herbert Chri- 
stophersen havde installeret sit beromte 
stereoanlaeg, og 70 mennesker hyggede og 
morede sig til ud pa de sma timer.

Fredag d. 24/3:
Frisk vind gav gode traeningsmuligheder 
ved havnen.

Lordag d. 25/3:
Denne dag blev »Skraentstaevnet« afviklet. 
For arrangementet stod Ludolf Petersen, 
SMSK, og'"Peter Bech, NFK.

Fra morgenstunden var der regn og 
slud, sa briefingen blev udsat til kl. 12.00. 
Pa det tidspunkt var vejret klaret op, og 
det blev vedtaget at starte konkurrencen 
pa transformatorskraenten ved Raehr.

Der var hard vind — ca. 15 m/sek. — 
vinkelret ind pa skraenten, hvilket gav 
ideelle konkurrenceforhold.

Deltagerantallet var som saedvanlig 
stort, ialt 36 havde tilmeldt sig, hvilket 
stiller store krav til staevneledelsen, sa- 
fremt afviklingen skal foretages inden for 
en rimelig tid.

Der blev flojet efter de nye regler med 
flyvende start, hvor piloten har en ar- 
bejdstid pa 1 min., for han begynder pa 
forste ben.

Konkurrencen gar ud pa at flyve 10 ben 
pa hurtigste tid pa en 100 m lang udmalt 
bane langs skraentkanten. Vendepunkterne 
er markeret af flag, og signalgivning sker 
med elektriske ringeklokker.

Ialt naede man at flyve 4 runder, hvilket 
siger en del om god staevneledelse og del- 
tagerdisciplin.

Kampen om forstepladsen stod mellem 
Knud Hammeken, Bjorn Krogh og Peter 
Kjaer, i slutrunden adskilte kun fa sekun- 
der de forende'masldner. Efter en hard 
kamp matte Bjorn Krogfi med maske en 
anelse for meget bly i maveh^pa sin Epsi
lon bide i grassset (snedriven)\og afgive 
forstepladsen til Knud Hammeken med 
Unica.

Den udsatte pokal blev tildelt Knud 
Hammeken under stort bifald. Der her- 
sker naeppe nogen tvivl om, at vi efter det- 
te staevne med Unicaens flotte konkurren- 
ce-debut, vil se en del Unicaer pa forste- 
pladserne. Ib Weiste

Resultater:
1. Knud Hammeken, SMSK (Skraent Uni
ca) 2966 pt. 2. Bjorn Krogh, NFK (Epsi
lon) 2946 pt. 3. Peter Kjaer, KFK (Epsi
lon) 2942 pt. 4. Age Egsgard, Nuserne 
(Albatros) 2930 pt. 5. P. Weise, Vesttysk- 
land (P.W.) 2794 pt. 6. Erik Toft (P.W.) 
2792 pt. 7. Preben Norholm (Skraent Cir
rus) 2740 pt. 8. K. H. Nielsen (KH 2) 2728 
pt. 9. Svend Hjermitslev (K10 Special) 
2670 pt. 10. Peter Bech (Epsilon) 2668 pt.

Erik Toft med sin smukt byggede P. W. maskine.

Termik Unica pa vingerne
Mens den forste Unica blev flojet i for- 
bindelse med Hanstholm-ugen, sa hav
de Kurt Larsen og Gunner Bryde Han
sen f&et faerdigbygget hver sin Termik 
Unica.

Proveflyvningerne blev foretaget pa 
Stensletten med lovende resultater. 
Gunner beviste bl.a., at maskinen kun- 
ne landes fra stor hojde uden sideror 
(rorhornet havde revet sig los).

Begge maskiner har en spaendvidde 
pa 3 meter, og der er anvendt Eppler 
193-profiler.

Kurt Larsen har endvidere forsynet 
sin maskine med selvkonstruerede 
bremseklapper, der fungerede perfekt.

Det bliver spaendende at se, om disse 
maskiner kan leve op til skraent Uni
caens praestationer i Hanstholm.
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20 arsager til 
at motoren ikke
I fortsasttelse af vor artikel 
i nr. 1/78 om start og tilkoring 
af modelmotorer bringer vi her 
en »fejlfindingsliste«.

Med den kan man klare alle 
almindeligt forekommende feil 
selv. Luis Petersen har skrevet 
artiklen.

Nar en motor ikke vil starte eller starter 
for derefter at stoppe eller kore uregel- 
maessigt, kan arsagen som regel henfores 
til en raekke typiske fejl.

Den mest almindelige fejl for nybegyn- 
deren er, at brugsvejledningen ikke er or- 
dentligt gennemlaest, eller at den helt 
mangier.

Er der uklarheder omkring behandlin- 
gen af en motor, kan vi anbefale laesning 
af Modelflyvenyt nr. 1/78, hvor start og 
tilkorsel af motorer er behandlet.

Det folgende er en slags checkliste, hvor 
fejlene er angivet ved et nummer, der refe- 
reres til under symptomer.

1. Fladt batteri.
Nar batteriet er tilsluttet gloderoret, skal 
traden lyse lyseradt. Gor den ikke det, er 
chancen for at motoren starter minimal.

2. Darligt glodcror.
Roret kan vaere utaet, saledes at kompres- 
sionen tabes. Elementet kan vaere kort- 
sluttet, saledes at kun en enkelt vinding 
virker, eller traden er ganske enkelt 
braendt over. Det kan vaere nyttigt at have 
koldere og varmere ror at prove med.

3. Oversnapsning af motor.
Dette er en af de hyppigste arsager til, at 
motoren ikke vil starte. Tom motoren og 
start den ved at dreje baglaens. Undga 
startmotor, hvis motoren har tendens til at 
blive fyldt.

4. Blandingen for mager.
Motoren virker utaet og korer kun pa 
snapsen. Abn for nalen.

5. Hul pa bnendstofslangen.
Symptomerne er som for punkt 4. Moto
ren er umulig at indstille. Udskift slangen 
og undersog tank og dyse for utaetheder.

6. Tilstoppet braendstoftilforsel.
Fjern naleskruen og fyld tanken op, sale
des at der kommer en ren strale braendstof 
ud af straleroret. Undersog om tankens 
vaegt under manovrer klemmer slangen. 
Lange, snorklede braendstofslanger bor 
undgas, men kan omvikles med en tynd 
fjeder, der stiver slangen af.

7. Forkert placeret straleror.
Korer man med sugetank, er det nodven- 
digt, at hullet i straleroret er placeret der,

vil starte

hvor der er storst undertryk, dvs. i midten 
af venturien og nedad.

8. Lost topstykke.
Motoren mister pusten. Prov at efter- 
spasnde topskruerne og kontroller toppak- 
ningen. Hvis ikke dette er i orden, gar mo
toren ujaevnt og er umulig at fa til at yde 
det saedvanlige.

9. Los bagplade eller frontstykke.
Motoren optraeder pa samme made som i 
8. Skal ordnes pa samme made. Hvis det 
ikke hjaelper, er punkt 10 en mulighed.

10. Lost motorfundament.
Vibrationer odelaegger naesten alt pa en 
model. Man fa ikke den fulde ydelse af 
motoren, og rystelserne kan fa braendstof- 
fet til at skumme, sa indstilling af motoren 
bliver umulig. Balancer propellen og for- 
stasrk motorfundamentet.

11. Los propel.
Er propellen los, hores en summende 1yd, 
og motoren mister effekt. Problemet kan 
bl.a. loses ved at laegge en skive vandslibe- 
papir mellem skive og propel. Arsagen 
kan ogsa vaere, at propellen er blod i na- 
vet, saledes at forspaendingen ophorer 
under drift.

12. For lille propel.
Motoren taender, men kan ikke kore 
uden ved heje omdrejninger, og naleind- 
stillingen bliver meget kritisk.

13. For stor propel.
Motoren starter let grundet propellens

svinghjulseffekt, men er umulig at fa op i 
omdrejninger, og den har tendens til over- 
varmning. Bor undgas ved tilkoring, hvor 
man hellere bruger en lidt mindre propel.

14. For hojt placeret tank.
Motoren kan vaere umulig at starte og den 
kan begynde at firtakte i indvendige man
ovrer. En tank, der er lavet efter Mariotte- 
systemet vil hjaelpe.

15. For lavt placeret tank.
Motoren starter og korer pa snapsen. Ind- 
stillingen bliver vanskelig, og motoren 
stopper ved alle accelerationer.

16. For lange braendstofslanger.
Motoren opforer sig som i 15. Problemet 
kan klares med en tryktank eller med en 
pumpe. Generelt bor tanken vaere sa taet 
ved motoren som muligt.

17. Los nale- eller kompressionsskrue.
Motoren korer normalt et stykke tid for 
derefter at opfore sig som om der var no- 
get gait med braendstoftilforslen. Det kla
res ved at klemme fjederen eller lave en 
friktionsbremse.

18. Forkert braendstof.
Er motoren helt umulig, kan det vaere 
braendstoffet, det er gait med. Har dun- 
ken vaeret taet lukket? — Ellers har man et 
braendstof uden let antaendelige dele, men 
til gengaeld godt smorende. Prov en af 
vennernes braendstof.

19. Knaekkede eller kortsluttede ledninger.
Dette er fejl, man kan blive drevet til van- 
vid af. De optraeder ofte periodisk, dvs. at 
ledningerne virker, nar de afproves, for 
derefter at lave problemer, nar de benyt- 
tes.

20. Mekanisk fejl, manglende tilkorsel.
Motoren kan ikke drejes rundt eller er me
get stram. En meget almindelig fejl er at 
bruge et gloderor, der gar for langt ned i 
cylinderen, eller vende topstykket forkert, 
nar motoren har baffel pa stemplet. Pa 
motorer med bagindsugning er det ofte 
muligt at indsaette solen i det forkerte hul 
pa maneskiven. Motoren vil sa have til- 
bojelighed til at kore baglaens.

Symptom Check i raekkel'olge
Vil ikke starte: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 19, 18
Taender for derefter at stoppe 3, 4, 6, 12, 18
Stopper nar strommen brydes: 2, 10, 18
Korer kun ρέ snapsen: 4, 5, 6, 15, 16, 7, 17
Korer ikke konstant: 13, 18, 11, 8, 9, 20, 17
Korer konstant langsomt 14, 10, 8, 2, 9, 18, 20
Motoren overvarmer: 20, 13, 4, 5
Starter baglaens: 3, 20
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Motortest
Malinger pa 
wakefieldmotorer
Modelflyvenyts sagdvanlige 
testhold Luis Petersen og Jens 
Geschwendtner har holdt en 
pause i dette nummer, og vi har 
i stedet faet en motortest 
fra Jens og Povl Kristensen.

De har valgt at teste verdens 
aeldste modelflyvemotor — den 
der udmaerker sig ved at vasre 
lydlos, billig (sadan da) og 
fantastisk spaendende at 
arbejde med — gummimotoren.

Sidste sommer konstruerede vi et instru
ment til udmaling af wakefieldmotorer. 
Det var egentlig en improvisation pa basis 
af, hvad der var til radighed i vort som- 
merhus. Men det fungerer. Vi byggede in- 
strumentet med henblik pa at udnytte det 
til udvikling af vor optraekteknik. Det blev 
derfor indrettet til 40 grams motorer og si 
vores saedvanlige optraekudstyr kunne an- 
vendes.

Ikke mindst i denne henseende har vi

haft udbytte af instrumentet. Vi har laert, 
at ved et darligt — men absolut ikke urea- 
listisk — optraek, kan man snyde sig selv 
for op til 20 pet. af energien. Resultaterne 
af disse undersogelser er gemt i vor mus- 
kelhukommelse og er vanskelige at formu- 
lere i ord. Men efter vor mening vil de par 
timer, der gar med at bygge et instrument 
af den neden for beskrevne type, vaere en 
god investering for enhver wakefieldfly- 
ver.

Hensigten med denne artikel er at be- 
skrive instrumentet og milemetoden samt 
at give eksempler pa resultater. Vi kan s& 
siden, nar nyt gummi kommer pa marke- 
det, henvise til artiklen og iovrigt fatte os i 
korthed.

Maleudstyr
Figur 1 viser, hvorledes en wakefieldmo- 
tors drejningsmoment kan males med en 
almindelig brevvaegt. Som vist har vi be- 
nyttet en aflagt wakefield-naeseklods og 
erstattet propellen med en abachipind. For 
en brevvaegt med skala 0-500 g er 1/2 m 
en passende laengde for denne pind. Kraf- 
tens arm er sa 1/4 m, og erfaringen viser,

at det maksimale udslag pa brevvaegten 
bliver passende. Naeseklodsen skal natur- 
ligvis have et godt leje, heist med trykkug- 
leleje. Iovrigt skulle tegningen tale for sig 
selv. Vi kontrollerede brevvaegtens skala- 
inddeling med lodderne fra en skalvaegt.

Malemetode
Nar motorroret er udtaget af apparatet, 
kan motoren traekkes op p& saedvanlig 
made. Vi bruger vores konkurrenceudstyr
— optraekstativ, boremaskine med videre
— udendors.

Nar den motor, der skal undersoges, er 
trukket op, noteres antallet af omdrejnin- 
ger. Motorraret anbringes i maleinstru- 
mentet, krogen haegtes pa brevvaegten, og 
det giver den forste aflaesning, ca. 250-300 
gram. Flerefter drejes omdrejningerne ned 
ved hjaelp af handsvinget, hvorved brev- 
vaegtens udslag formindskes. Udslaget 
aflaeses for hver 5. eller hver 10. omdrej- 
ning. Nar motoren er frataget ca. 100 om- 
drejninger, er udslaget pa brevvaegten 
nede pa ca. 50 gram.

To maleserier pa samme motor er vist 
pa Fig. 2. Punkter markeret med ringe 
vedrorer forste optraek af en 39 g FAI- 
Supplies-motor pa 14 strenge 1 x 6  kobt af 
Fritflyvnings-Unionen maj 1977. Krydsene 
er malinger pa andet optraek nogle dage 
senere.

Brevvaegten kan aflaeses med en usik- 
kerhed pa godt et gram. Andre fejlkilder i 
instrumentet er naeppe storre, og tilsam-
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men ikke nok til at forklare de smi uregel- 
maessigheder i aflaesningerne. Forklarin- 
gen er imidlertid ligetil. Under m&lingerne 
kan man tydeligt here, nSr »knuder« ρέ 
motoren udleses, og dette giver altid et 
spring opad i m&levaerdien pk adskillige 
gram. Motoren afgiver altsS ikke sin ener- 
gi helt jaevnt. Faenomenet (og lyden) er 
ievrigt velkendt af wakefieldflyvere.

Som bekendt er arealet under den m^lte 
kurve et m41 for motorens energiindhold. 
For at omsastte dette areal til Joule (m&le- 
enhed for energi, red.) skal man gange det 
make areal med armens laengde i meter og 
dernaest med tallet 0,06164. Det er her 
forudsat, at udslaget aflaeses i gram. Til- 
svarende kan motorens drejningsmoment 
omsaettes til Newtonmeter (Nm).

Malingerne
Vi har undersegt de typer af motorer, vi 
har haft i brug i lobet af det sidste halvan- 
det clrs tid. Alle motorer bestod af 1 x 6 
mm gummi. Det drejer sig dels om 16- 
strengs motorer af det Pirelli-gummi, Frit- 
flyvnings-Unionen solgte i 1976, og dels 
om 14- og 16-strengs motorer af det nye

FAI-Supplies-gummi af den forste sen
ding, Unionen indkobte i 1977. Desuden 
har vi malt pa et par motorer af den sene- 
ste sending FAI-gummi, som vi erhvervede 
i marts i ar.

Malingerne har efterhanden omfattet 5 
14-strengs FAI-77 motorer, 1 16-strengs 
FAI-77, 3 16-strengs Pirelli-76 samt 4 14- 
strengs motorer af det nyeste FAI-78. Ars- 
tallene angiver det ar, vi har kobt gum- 
miet og ikke produktionsaret, som vi des- 
vaerre ikke kender.

Ikke alle mtUinger har vaeret lige vellyk- 
kede (dcirlige optraek, sprungne strenge, 
osv.), men der er dog blevet tilstraekkeligt 
med materiale til, at vi kan drage visse 
konklusioner om de forskellige typer af 
motorer.

Resultater
Fig. 3-6 omfatter momentkurverne for de 
forskellige motortyper. De enkelte moto
rer varierede noget, idet alle motorer jo 
ikke er ens, heller ikke hvis de tages fra 
samme spole. Kurverne er et slags gen- 
nemsnit og illustrerer de typiske forskelle.

Fig. 3 viser kurver for 16-str. Pirelli-76,

samt 14- og 16-str. FAI-77 forste gang, 
motorerne traekkes op.

Fig. 4 viser kurverne for 14-str. FAI-77 
og 16-str. Pirelli-76 — de samme kurver 
som pa fig. 3, men forskudt sa de starter 
samme sted. Herved bliver ligheder og 
forskelle trukket tydeligere frem.

Pa fig. 5 ses, hvordan 14-str. FAI-77 
opforer sig, ntir det bruges anden gang. 
Til sammenligning er kurven for forste 
optraek tegnet ind; den samme kurve som 
pa fig. 3.

Fig. 6 er momentkurver for et par mo
torer af det nye FAI-78 ved forste optraek. 
Det drejer sig om motorer fra to forskelli
ge spoler, heraf forskellene.

Konklusioner
1. Sammenligning af Pirelli-76 
med FAI-77
FAI-strenge har et lidt storre tvaersnit end 
Pirelli-strenge: FAI vejer 0,063 g pr. cm, 
Pirelli 0,057 g pr. cm.

16 strenge FAI giver derfor en langt 
kraftigere motor end 16 strenge Pirelli; 
momentet er overalt mindst 25 pet. hojere. 
Se fig. 3.
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Derimod ligner 16-str. Pirelli og 14-str. 
FAI hinanden meget. FAI-motorerne har 
et energiindhold, der er ca. 10 pet. storre.

Ρέ fig. 4 ses, at forskellen ligger i, at 
FAI-motorerne kan tage ca. 25 omdrej- 
ninger mere end Pirelli-motorerne, og det 
betyder, at den flade del af kurven er det 
stykke laengere. Desuden holder FAI-77 
motorerne styrken bedre i den sidste del af 
motorlobet. Ellers ses af fig. 4, at de to 
kurver er meget ens.

Energimaessigt er FAI-gummi altsa be- 
tydeligt bedre end denne argang Pirelli. 
Det burde give en tilsvarende forogelse af 
flyvetiden.

Men modeller, der er trimmet med den 
ene slags motorer, kan altsa uden videre 
flyves med den anden. Hvis man har et 
restlager af dette Pirelli liggende, kan man 
udmaerket bruge det til at trimme med.

2. 14-strengs FAI-77-motorer 
i 1. og 2. optraek
Pa Fig. 5 ses, at 14-strengs FAI-motorerne 
kan tage ca. 20 omdrejninger mere anden 
gang, de traekkes op. Ellers er kurverne 
meget ens. Energiindholdet er ca. 7 pet. 
bedre i andet optraek.

Det burde saledes vaere en fordel at an- 
vende brugte motorer i konkurrencerne. 
Imidlertid er det vores erfaring, at der an
den gang, motorerne traekkes op, er stor 
risiko for, at der springer strenge, eller at 
hele motoren eksploderer.

Ser man de en gang brugte motorer ef- 
ter, vil man opdage, at de er fulde af sma 
rifter og revner i kanten. Dette varierer 
kraftigt fra motor til motor, og fra spole 
til spole; men nar motorerne har vaeret 
trukket fuldt op en gang, skal de ses grun- 
digt efter, for man traekker dem fuldt op 
igen. 3

3. Det nyeste FAI-gummi
Fig. 6 viser, at energiindholdet af dette 
gummi stort set er identisk med indholdet 
i FAI-77. Vores malinger antyder, at det 
nye FAI-78 maske er en smule »slappere« 
end FAI-77; det viser sig ved, at motorer

ne kan fa flere omdrejninger, og at mo- 
mentet er tilsvarende lavere. Men det kan 
blot skyldes forskelle mellem de enkelte 
spoler; en forskel, som fig. 6 med al on- 
skelig tydelighed demonstrerer.

/V77?

4. Energitab ved »venten«
Vi har forsogt at undersoge, hvorledes 
motorerne forringes, nar de fuldt optruk- 
ne stcir en vis tid og venter, for mcilingen 
udfores. Forsogsserien mislykkedes delvis, 
fordi vi pa det tidspunkt ikke vidste, hvor 
meget FAI-motorer varierer. Vi vil derfor 
kun naevne et af resultaterne.

En 14-strengs FAI-77 blev trukket op til 
341 omdrejninger og fik lov at std i 20 
min., mens vi fulgte drejningsmomentet 
som funktion af tiden. Resultatet ses af 
fig. 7, som viser, at drejningsmomentet 
aftog fra 0,70 til 0,62 Nm pa disse 20 min. 
Derefter udmaltes motoren, og energiind
holdet var 267 Joule. Nogle dage efter 
blev motoren malt i andet optraek og gav 
et normalt resultat: 323 Joule. Vi ma der
for forvente, at var motoren blevet malt 
uden ventetid, ville energiindholdet have 
vaeret de saedvanlige ca. 300 J. Ved at ven- 
te 20 min. mister man altsd godt 10 pet. af 
motorens energi. Som det fremgdr af figu- 
ren faldt det maksimale drejningsmoment 
med ca. 12 pet. i dette tidsrum.

Til sommer vil vi forsoge at undersoge 
dette interessante problem bedre.

Jens og Povl igang med en mating.

Balsa
Webra
Lister
Krydsfiner
Byggesset
Lim
Beklaedning
Gode rid
Psanotrad
Mating
Radioanlseg
Liner
Hjul
Japanpapir
Messingrer
Motorer
Brsendstof
Amylnitrat
..... o.s.v.

Vi har det hele 
og sender 
gerne
pr. postordre

LEGET0JSBODEN
Vendersgade 13,
7000 Fredericia 
Tlf. (05) 92 05 13
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De forste vinger til »Unica«
Glas-epoxy-skum-vinger

Da vi i SMSK besluttede at lave klub- 
modellen Unica, tasnkte vi naturligvis 
ogsa pa, hvordan vingerne skulle se ud. 
Her var alle muligheder tilstede, da der 
ikke er fastlagt noget vingeprofil i 
kroppen. Der kan s&ledes monteres 
skraent- eller termikvinger af forskellig 
slags uden at man skal aendre pa flyet. 
De udvalgte vinger med ballast skubbes 
simpelthen pa, hvorefter maskinen er 
startklar. Nar der s&ledes er muligheder 
for alle slags vingekonstruktioner, 
taenkte jeg, at her var chancen til at 
realisere en gammel ide.

Denne gik ud pa at stobe glasfiberar- 
merede vinger uden om enten et tras- 
skrog eller en skumkerne, og saledes 
lave en mindre kokkenbordsindustri til 
eget vingeforbrug. For er det egentlig 
ikke asrgerligt at kore hundreder af ki
lometer til en konkurrence og derefter 
mangle den rigtige vinge til dagens 
vindstyrke? Malet var saledes at udvik- 
le en metode til produktion af vinger 
pa en hurtig og billig made. Sa man 
f.eks. har 6 sast til en flyver og derved 
udvaslger de 2 rigtige saet, der kan 
komme pa tale efter vejrudsigten.

Jeg begyndte med at eksperimentere 
med to fremstillingsmetoder. Den for- 
ste og vanskeligste gik ud pa at lave 
vingen i en arbejdsgang ved hjaslp af 
ekspanderende skum i negativskallerne 
fra en styropor-vinge, mens den anden 
gik ud pa at beklasde en i forvejen ud- 
skaren styropor-vinge med epoxyarme- 
ret glasvasv. Efter et par maneders for- 
sog opgav jeg forelobig metoden pa 
grund af vanskeligheder med at styre 
skummet, der kun bruger 20 sek. til at 
ekspandere. Det kan lade sig gore, idet 
jeg i et tidsskrift har set, at et engelsk 
firma producerer motormodelfly til det 
britiske forsvar efter denne metode.

Erfaringerne var dog sa vaerdifulde, 
at jeg kunne ga videre til metode nr. 2, 
som vi nu har lavet de to forste vinge- 
saet efter. I korte traek er konstruktio- 
nen en styroporkerne, hvor man ved 
hjaelp af en ganske tynd glasarmeret 
epoxyplade, med en faerdig overflade, 
stober en skal rundt om kernen.

Det er her nyskabelsen ligger, idet 
skallen formstebes samtidig med, at 
den hasftes pa skummet, saledes at der 
ikke anvendes lim ved fremstillingen.

De forste sast vinger har min bror 
Knud givet folgende data:

Profil: Eppler 374
Korde 240-180 x lasngde 920 mm
V-form: 4°
Vasgten blev ca. 250 gram.

Disse vingers styrke og egnethed blev 
bevist ved paskestasvnet i Hanstholm,

Som forelobig sidste artikel 
i serien om klubflyet »Unica« 
fra SMSK bringer vi her Jens 
Hammekens artikel om vinge- 
opbygning.

Skal man bygge mange vinger 
af samme type, er den 
beskrevne metode ideel — bade 
hurtig og billig. Maske et 
projekt for andre klubber?

Den fcerdige skumkerne med indlimede rer til vin- 
gevrid-mekanismen. Pa bordet ses negativformen.

Efter at glas-epoxybeklcedningen er fastgjort pa un- 
dersiden af vingen, fastklcebes det under tryk til 
oversiden, ligeledes med epoxy.

da han vandt foran 33 andre flyvere fra 
hele landet.

Selve fremstillingen af vingen fore- 
gar pa folgende made:

Skumkernen
Skumkernen udskasres i 20 kg/m 3 sty- 
ropor (aim. isoleringsskum fra traslas- 
ten). Det skal vasre god kvalitet uden 
regenerat. Se pa overfladen af plader- 
ne. Hvis der er klumper af gammelt 
styropor i, kan man se det i skasringen 
fra fabrikken.

Vingerne skasres omhyggeligt ud, sa
ledes at der er et land pa begge sider i 
negativ-formene (om udskaering af sty- 
roporkerner, se Modelflyvenyt 5/77, 
red.). Ujasvnheder i skasringen pudses 
med sandpapir, og negativformene 
spartles og pudses. Befasstigelsen til 
kroppens 2 stykker 5 mm pianotrad la
ves ved at ilime 6 mm messingror i en 
slids midt i et stykke 3 mm krydsfiner. 
(V-formen er indbygget i vridmekanis- 
men).

Med en Dremel sav saves sa to 3-mm 
riller i skummet. Krydsfineren skasres i 
form efter det udsavede affald og for- 
synes med slidserne. Fineren skydes pa 
plads i vingen, og der bores hul i styro- 
poren til rorene. Ligeledes udskaeres og 
ilimes et finer-beklasdt ballastkammer i 
vingeroden. Det hele limes sammen i 
vingen med microballoonfyldt epoxy, 
idet man samtidig sastter et krydsfiner- 
spant i vingeroden forsynet med huller 
til messingrorene. Skumkernen er nu 
klar til stobning, men pas pa den, da 
den pa dette stade er uhyre sart.

Skalstebning
Skallen laves i to trin ved forst at stobe 
en tynd plade med en faerdig yderside 
og dernaest sammen med et andet lag 
glas + eventuelle forstasrkninger at 
stobe den endelige vingeskal.

Der anskaffes en plastplade af poly- 
styren, PVC, acryl med den overflade, 
man onsker vingen skal have. Dernaest 
udskaeres et stykke glasvasv 90 g/m 2 i 
ca. 5 cm overstorrelse af vingen. Area- 
let udregnes, der blandes epoxy op, sa 
det svarer til et lag pa ca. 0,09 mm tyk- 
kelse. Hvis det onskes, kan man her 
iblande farve, hvorved vingen far et to- 
net udseende. Epoxyen haeldes ud pa 
pladen, og med en spatel stryges den 
ud i et nogenlunde jaevnt lag inden for 
det omrade, glasvasvet vil daskke. Der 
bruges ikke slipmiddel. Vaevet laegges 
nu oven i epoxyen sa jaevnt som mu- 
ligt. Med glasvasvet som rettelag forde- 
les epoxyen i et ensartet lag med en
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spartel. Pladen sasttes til hasrdning i et 
varmt, t0rt rum. Nasste dag kan man 
sa traskke en plade af, der minder om 
et stykke karton.

Slutstobning
Efter en skabelon udskasres andet lag 
glas. I vor vinge daskker det den inder- 
ste og forreste trediedel af vingen. Nu 
rores igen et lag epoxy op + farve + 
ca. 40 cm3 microballoons (hvide ameri- 
kanske plast-balloons). Den ene halv- 
del af yderpladen indsmores til en linie 
1 cm fra forkanten, andet lag glasvasv 
kommes pa, der rettes af, det hele lasg- 
ges i negativformen til overdelen. 
Skumkernen presses i, et stykke plast 
og underside-negativdelen laegges oven- 
pa. Hele lagkagen sasttes i lidt pres til 
nasste dag. Her skiller man kagen, 
smorer undersiden ind og klasber 
oversiden fast til formen med dobbelt- 
klasbende tape. Pa den made far man 
hold pa det meste. Nu kan oversiden 
traskkes pa plads og limes pa ydersiden 
af oversideformen. Vingen sasttes igen i 
let pres med den uhasrdede side nedad, 
sa epoxyen bliver ved glasset og ikke 
lober ind i skummet. Efter hasrdning 
mangier der nu kun at bagkanten skas- 
res ren, at der bliver sat en stump plade 
pa den lodrette del af vingetippen og at 
blive limet burre-stof pa vingeroden.

Resultatet er en meget stasrk og vrid- 
ningsstabil vinge, upavirkelig over for 
fugt og med en byggetid pa en lille uge 
pr. saet. Prisen pa ca. 50 kr. sasttet gor 
det nemmere end ellers at anskaffe sig 
mange vinger.

Materialer
Skum: Styrolit 20 kg.
Epoxy: Araldit M + hasrder HY 956 
Farve: Araldit farve pasta 
Glasvasv: 90 g/m 2 vasv 
Microballoons fra Richard Schley.

Masseproduktion
Nu kan man jo indvende, at det er 
mange ting, man skal samle sammen. 
Isasr hvis man kun vil lave et enkelt sast 
vinger. I SMSK er vi imidlertid gaet 
sammen om at lave et faslles udstyr og 
har gjort faslles indkob af materialer. 
Derved kan savel prisen som ulejlighe- 
den holdes nede. Der udleveres et fasr- 
digt vingebygningsudstyr til medlem- 
merne bestaende af skumsav med va- 
riabel stromregulator, plastplader, 
glasvasv, microballoons, epoxy, spart- 
ler osv. Iovrigt kan man i stedet for 
Araldit M bruge alaldit LY 554 eller 
721 fra Schley. Fordelen er, at de kan 
fas i mindre masngder.

Vil du vide mere, eller er der proble- 
mer, sa kontakt en fra SMSK (eller 
skriv til Modelflyvenyt).

God fornojelse!

Amerikansk »Aero« med 
tcendrar. Den kunne fas 
bade som samlescet og 
fcerdigbygget.

Veter anmotorer
Nar man idag gar rundt pa flyvepladserne, 
er det ikke mange motorer af asldre dr- 
gang, man ser. Masrkerne varierer, men 
det er hovedsagelig tyske, italienske, ja- 
panske og amerikanske masrker der flyves 
med. Selv et land som England med dets 
stolte traditioner inden for motorproduk- 
tion er sjasldent reprassenteret her i landet.

Den danske produktion er helt gdet i 
std, bortset fra enkelte specialfremstillede 
speed- og team-race-motorer. Den eneste, 
der er bygget i serie de sidste dr, er Ole 
Hastings OHP-15 team-race diesel, hvor 
serien vist i ojeblikket er naet op pd 3 stk.

Den sidste danske massefremstillede 
motor var Viking 2,5 cm3, der kunne ko- 
bes i forretningerne helt op til i halvfjerd- 
serne.

Hvor bliver de tusindvis af motorer sd 
af? En del bliver selvfolgelig slidt op af 
brugerne. Men storsteparten bliver kun 
brugt enkelte gange, hvorefter de henlasg- 
ges pa diverse loftrum og kasldre, for sd 
senere at blive smidt ud.

Rundt omkring i landet findes der dog 
nogle samlere, der prover at bevare enkel
te af de forskellige typer.

En sadan samler er Borge Knudsen i 
Prassto. Han har en stor samling, der 
spasnder fra Cox 0.01 til den tyske 10 cm3 
SDL 4-takter med to overliggende knast- 
aksler.

Tysk DML 10 cm3 motor med 2 overliggende 
knastaksler. Den kan ogsd fas som 2 og 3 cylin- 
dret.

Borge Knudsen er medlem af en ameri
kansk samlerforening, der bl.a. udgiver et 
glimrende blad »The Engine Collectors 
Journal«. En tilsvarende europasisk orga
nisation er ved at blive startet med ud- 
gangspunkt i Schweitz.

Der findes- sd vidt vides ikke nogen for- 
ening i Danmark for modelmotorsamlere. 
Interesserede samlere og folk med gamle 
motorer kan ringe til Borge Knudsen, tlf. 
(03) 79 19 55, hvis de er interesseret i at 
vaere med til at danne en forening og en 
komplet samling af danske motorer.

Luis Petersen

Mikro 5 er en dansk- 
bygget kopi af Dooling 
29. Den blev lavet af Kaj 
Nielsens Mekaniske 
Etablissement i Kronprin- 
sensgade 8 i Kobenhavn. 
Pris i 1950 kr. 98,-.
Ved siden af ses verdens 
mindste serieproducerede 
motor, Cox Tee-Dee 0,01 
— kubikindhold 
0,16 cm'.
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Braedtet
En uortodoks 
team-race model
Udviklingen inden for team-race modeller 
har i dag naet et stade, hvor der ikke er 
mange nye muligheder inden for de kon- 
ventionelle »vinge og hale« modeller.

Har man i dag en model med optraskke- 
ligt understel, cut-off og en vaegt pa cm- 
kring 400 gram, kan man med hard trai
ning og en standard-motor konkurrere 
med de bedste i verden.

Efter min mening kan man bygge to 
modeltyper, der er bedre end den nuvae- 
rende type rent aerodynamisk:
1. Pusher-modellen (med skubbende mo

tor),
2. Den flyvende vinge.

Pusher-modellen giver under starten
nogle stabilitetsproblemer grundet det sto
re kraft/vasgt forhold, der er pa ca. 2 
kp/kg, samtidig med de rent praktiske 
problemer under stoppene. »Pusser Mk. 
1« viser en brugbar udforelse.

Den flyvende vinge er blevet brugt i 
mange udforelser gennem tiderne. En af 
de mest succesfulde var nok Horton/Ho- 
warth’s, der blev nr. 3 ved de engelske 
mesterskaber. Der er ogsa i Danmark

4 s

Nye akku’er til 
billige penge?
Vi tilbyder ovennaevnte 
Sinterceiler, der kan 
hurtigoplades.

Pris . . . .  KUN 13,50 kr. 
v. 10 stk.......... 12,50 kr.

Ordrer over 150 kr. 
portofrit.

^-►JS teknik
Uglevang 52, 1. 
3450 Altered 
Tlf. (03) 27 55 51

gjort adskillige forsog med typer, og f.eks. 
er Palle Rivold afbilledet pa forsiden af 
Modelflyvenyt nr. 2/77 med en sadan mo
del.

Denne modeltype er ofte svair at fa sta- 
bil uden at det gar ud over svaeveegenska- 
berne. Samtidig er der ofte problemer med 
starter og landinger, idet modellerne har 
tendens til at hoppe og danse.

»Brasdtet« er konstrueret pa baggrund 
af de erfaringer vi opnaede i 1976 med 
vores ombyggede »Satans 2«. Under for- 
sog i vindtunnel viste den sig at have ca. 2 
pet. mindre modstand end vore andre 
konventionelle modeller.

Fordelene ved denne modeltype er min
dre luftmodstand, lavere modelvaegt, sim- 
plere konstruktion og dermed mindre byg- 
getid.

Landingsproblemerne er klaret med vo
res saedvanlige fjedrende understel fra 
Klotznoroutski, og stabiliteten klares ved 
at anvende et negativt profil pa centerpro- 
filet.

Grunden til, at der er anvendt den 
»JEFE-agtige« kolekanal, skyldes onsket 
om en ren gribevinge uden olie fra udstod-

ningen, samtidig med at den udgor en sta- 
bil haleslseber.

»Braidtet« flyver og opforer sig fuld- 
staendig ligesom en konventionel model, 
men i skrivende stund er der ikke foretaget 
grundige tests af fordele og ulemper med 
hensyn til fart og acceleration.

Luis Petersen

Luis Petersen med »Pusser MK 1«

S f c e c T t e ^ . Z
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BREVE TIL 
MODELFLYVENYT

Diesella
I anledning af Jens Geschwendtners ud- 
mterkede artikel i Modelflyvenyt nr. 2 
1978 vedrorende »Historien om en dansk 
modelmotor« synes jeg blot det ma vaere 
mig tilladt at fremsende et lille supplement 
til historien.

Allerede i efteraret 1943 sendte fabrik- 
ken »Diesella« i Kolding en dansk kon- 
strueret — og dansk bygget motor pa mar- 
kedet. Jeg er af den formening, at denne

— — „ DIESELLA” t y p e  2 5
‘ ,v:a,r,T

motor var den absolut forste i sin art som 
blev fremstillet her i landet. Jeg bestilte 
mit eksemplar hos Diesella allerede i det 
tidlige forar 1944, men pga. krigsbegiven- 
heder, som for mit vedkommende forte til 
et ars internering hos tyskerne, lykkedes 
det mig ikke at fa min motor for i maj 
maned 1945. Jeg fik da denne motor for- 
aeret som hjemkomstgave af min soster og 
min far.

Prisen for motoren var 135 kr. inch en 
meget smuk handfremstillet propel pa 
14” . Originalpropellen er desvaerre gaet al 
kodets gang, men tegningen til den plus 
den originale brugsforskrift har jeg stadig.

Jeg medsender et foto af motoren samt 
en kopi af propeltegning og manual — 
motoren har iovrigt nr. 179.

Med venlig hilsen,

Jorgen M. Larsen 
Folehaven 11, 3520 Farum

Mere stunt, tak!
Som omtalt i Modelflyvenyt 2/78 er line- 
styret stunt ved at blive lidt forsomt. Hvad 
afholder folk fra at bygge stuntere?

Jeg tror, at grunden ma vaere:
1. De er for kostbare.
2. De er tidskraevende.
3. De er ofte ret komplicerede.

Da jeg heller ikke har for megen tid 
eller for mange penge, besluttede jeg efter 
at have arbejdet med skumvinger til com

bat at forsyne en god gammel kending 
med skumvinger, nemlig Hobby-Bladets 
»Zip«.

Den egner sig fortrinligt til det, da den 
har ens profil i hele vingen. Midtersektio- 
nen, randbuer, flaps er ikke aendret bort- 
set fra en ny trekantsmontering, der for- 
deler traekket bedre. Der er altsa intet 
skum i midtersektionen!

Krop og haleplan er heller ikke aendret.
Prototypen er beklaedt med papir. Selv- 

folgelig er det ikke dopet. Vingen er for- 
bloffende staerk, fuldt pa hojde med en 
konventionel vinge. Den flyver udmaerket 
og klarer let begynderprogrammet og mere 
til.

Tegningen til »Zip« findes i Hobby-Bla- 
det nr. 96, juni 68. Find det frem eller Ιδη 
det pa biblioteket.

Tak for en godt blad.
Venlig hilsen,

JAN ALBERT de WIT

Er udviklingen lebet 
fra regleme?
Fritflyvnings-Unionens tidligere formand 
Peter Buchwald har sendt os nogle overve- 
jelser over de fundamentale konkurrence- 
regler inden for fritflyvning:

Flyvning med fritflyvende modeller er 
langt den aeldste af de tre modelflyvegre- 
ne. Netop dette faktum har maske med- 
fort, at der er mange traditioner, og at det 
er meget svaert at aendre vaesentlige ting i 
modellernes ydeevne mm.

Udviklingen lader sig ikke standse, og 
man har da ogsa i takt med, at der er 
fremkommet ny viden og teknik, hen ad 
vejen aendret konkurrencereglerne. Et vae- 
sentligt formal har vaeret at undga, at for 
mange fik maximumstid.

Sporgsmalet er, om det ikke er pa tide 
at tage selve modellen op til en kritisk vur- 
dering.

Efter min mening er vaerktojet til ud- 
ovelsen af vor idraet (modellen) blevet 
fjernet mere og mere fra at vaere et aero- 
dynamisk selvstabiliserende fly. I f.eks. 
gasmotorklassen minder modellerne mere 
om en krydsning mellem en raket og en 
faldskaerm. Her har udviklingen mange- 
doblet motorernes effekt siden klassen sa 
dagens lys som konkurrenceklasse. En 
gasser flyver ikke mere op til en eller an- 
den udgangshojde, men bliver loftet lodret 
af propellen. Forst nar motoren standser, 
kan selve flyvningen begynde. For at redu- 
cere den samlede flyvetid har man gang pa 
gang sat motortiden ned — senest til syv 
sek. Dette medforer pa den anden side, at 
man tuner motorer og laver alle mulige fi
ne finesser for at fa det fulde udbytte af 
de syv sekunder, der er altafgorende for 
hele flyvningens resultat.

I den forbindelse skal det ogsa naevnes,
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at gasklassen er den eneste klasse, hvor 
der nsesten skal anlaegges et skon for at 
afgore, om motoren nu stoppede pa 7.0 
eller 7.1 sek. Jo kortere motortiden bliver, 
jo vigtigere bliver det at komme naer det 
maksimalt tilladte. Samtidigt bliver det 
svaerere at vaere tidtager.

Det er et sporgsmal, om man ikke burde 
overveje at nedsaette motorens slagvolu- 
men, saiedes at gasmotormodellen igen 
kom til at flyve  med de kvaliteter, der lig- 
ger i det (bl.a. selvstabiliserende og der- 
med faerre smadrede modeller).

Naturligvis kan man ikke aendre plan- 
areal, motorvolumen, vaegt mm. fra den 
ene dag til den anden, men man ma nok se 
i ojnene, at reglerne styrer udviklingen — 
helt naturligt, iovrigt.

Efter min mening bor der saettes ind pa 
at finde frem til nogle nye regler (jo 
simplere, jo bedre), der tager hojde for 
den viden, erfaring og de muligheder, vi 
har i dag og forventer at fa i fremtiden. 
Med dette som udgangspunkt ma der vael- 
ges nogle modelbegraensninger, der ogsa 
kan opfylde onsket om at fa en vis bredde 
blandt konkurrencemodelflyverne inden 
for fritflyvning.

Skal der laves aendringer, ma konkur- 
rencebetingelserne ogsa ind som en natur- 
lig faktor: Hvorfor ikke flyve to minutter 
maksimumstid? Det kan jo stadig vaere 
den bedste, der vinder. Det vil lose vore 
alvorlige flyvepladsproblemer, der pa lang 
sigt truer med at odelaegge vores idraet. 
Max-tiden kan naturligvis kun nedsaettes, 
hvis linelaengde, motorgummivaegt, slag- 
volumen, motortid samt modelspecifika- 
tioner afstemmes til dette krav.

De mange regelaendringer, der i tidens 
lob er sket, har hovedsageligt vaeret Iappe- 
rier, der skulle udbedre mangier eller uret- 
fasrdigheder, der kraevede en hurtig los- 
ning. Derfor kunne aendringerne ikke bli- 
ve alt for radikale. Lapperier kan ga et 
stykke tid, men mon ikke det nu er pa tide 
at overveje en gennemgribende aendring, 
saiedes at fritflyvningsklasserne tilpasses 
det nuvaerende samfunds muligheder og 
den moderne modelflyvers onsker.

PETER BUCHWALD 
Ellehoj 49, Hour, 4100 Ringsted

Glasfiberror
Kaere redaktion!
I Modeiflyvenyt 1/78 teste jeg, at man til 
RC-svaeveren »Unica« havde kobt hale- 
bommen i England. Hvor? Saelger andre 
firmaer halebommc af glasfiber til FF-mo- 
deller? Pa forhand tak!

Venlig hilsen,

THOMAS HULD 
Gedvad 21, 2800 Lyngby

Ktere Thomas!
Hos Ronytube i England kan man f& glas- 
fiberrer i mange sterrelser — fra  chuck-

Avro Tudor

gliderkroppe til RC-model-bomme. Skriv 
til:

Ronytube 
Ron Pollard 
23 Ivy Road 
Newcastle Upon Tyne 
NE 64 PU 
England

og bed om prisliste. Du skal regne med at 
et ror til en A2-svcevemodel koster ca. 30 
kr. red.

Ikke Avro Tudor
Til redaktoren.
Vedrorende overste billede pa side 19 i 
Modeiflyvenyt 1/78:

Jeg vil ikke bestride, at den smukke

Der er de sidste ar forekommet en del — 
efter min mening — unodvendige line- 
brud. Bruddet sker som regel altid ved 
bindingerne.

Jens Geschwendtner og jeg havde i 1975 
et linebrud, der forte til, at vi aendrede 
fremgangsmade til den her skitserede.

Linen fores ubrudt gennem modellen og 
halvanden gang rundt om styreskiven. Li
nen tegges en gang om skruen, der spaen-

»model«, der holder modellen, er jeres ud- 
sendte Maj-Britt, men modellen er ikke en 
Avro Tudor. Det er derimod en Andrews 
Aeromaster Bipe, vel nok det mest velfly- 
vende biplan gennem tiderne, hvilket bevi- 
ses ved, at det stadig er et af de mest solg- 
te byggesaet i USA, selv om det kom frem 
allerede i begyndelsen af tredserne.

Med venlig hilsen,

JENS P. JENSEN 
Holtendervaenget 28, 2791 Dragor

Vi beklager det forkerte flynavn og giver 
selvfolgelig vores Iceser helt ret. Vi skyn- 
der os at rette sagen lidt op ved at vise et 
billede a f en rigtig Avro Tudor som er pa 
vej ind i hangaren efter en opvisning pa 
Shuttleworth museet, hvor der hver tndned 
er opvisning med gamle fly, dogfight etc.

red.

des saiedes, at linen fastholdes.
Ved handtaget tegges linen 1 1/2 gang 

rundt om en 1/8 motrik, hvori der er lavet 
en 1 mm bred rille. For at undga skarpe 
knaek pa linen laves viklingen forst ca. 15 
mm fra motrikken, og det hele loddes om- 
hyggeligt, og loddevandet eller fedtet neu- 
traliseres omhyggeligt.

Husk at maerke op-linen. Luis Petersen

Brudsted

- et aergerligt og farligt uheld
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En stillevejrs A 1-model
Som en af de fa holder Harald Andersen 
fast ved enkel-v-forms modellerne — ikke 
blot til sine vaoldigt robuste og stabile 
A2’ere, men ogsa til A l’ere som den viste.

Modellen er en af Haralds nyeste kon- 
struktioner. Den er en direkte udvikling af 
hans tidligere modeller — for at forbedre 
flyvetiden i stille vejr har han foroget 
spaendvidden et godt stykke pa den anden 
side af de ca. 120 cm, som man plejer at 
have pa en A1-model.

Harald bemaerker, at modellen er bedst 
under forholdsvis rolige vindforhold. Ho- 
vedlisten er af asketrae i den inderste halv- 
del. Det giver en meget stasrk og smidig 
vinge, der sammen med Haralds saerlige 
fjedrende vingesamling afboder de hctrde 
slag ved landing og optager belastningerne 
under hojstart i hard vind eller turbulens.

For at fa det fulde udbytte af en model 
som denne ma man anvende de samme 
traesorter, som Harald bruger. Ellers 
bliver vingerne ikke smidige og staerke 
nok. Har man faet fat i de rigtige mate- 
rialer, sa er modellen til gengaeld bade let 
og hurtig at bygge — og flyveegenskaber- 
ne er fremragende. Harald med en tidligere Al-konstruktion.

EMCO unimat-3
En rigtig »lorn med rejebaenk«, som du bogsta- 
veligt talt kan have stSende p i  dit skrivebord. 
Standardudstyr: Tvaerribbet stobejernsramme 
med slebne prismevanger, motor, trapperem- 
skiver og drivremme, rembeskyttelsesskaerm, 
spindeldok med praecisionslejer, 3-bakket 
centrerpatron med vendbare bakker, medbrin- 
gerskive (opspaendingsplan) og medbrlnger, 2 
taste pinoler, pinoldok, laengdeslaede med 
automatisk tilspaending, tvaerslaede, stallhol
der, 2 umbrakonogler, en dobbelt gaffelnog- 
le, samt betjenlngsvejledning.
Teknlske data:
Max. drejediameter: 92 mm 
Max. drejelaengde: 200 mm 
Spindelgennemboring: 10,2 mm 
Spindelhastigheder: 130-200-350-560-920- 
1500-2450-4000 omdr./min.
Pinolrarsdiameter: 18 mm 
Pinolvandring: 26 mm 
Tilspaending: 0.02 mm/omdr.
Motor: 220 V, 95 W, 2 hastigheder, 2100 og 
3600 omdr./min., godkendt radio og TV stoj-
daempning.
Grundsaet som ovenstiende ........kr. 2.330,-
Forsaetterslaede til konusdrejning kr. 198,-
Vertikal bore- og fraesesojle ........kr. 498,-
Gevindskaeretilbeher ...................  kr. 298,-
Gevindmatricer, stk...........................kr. 56,-
9 metriske gevind 0,5-1,5 mm stigning.
14 tomme-gevind 16-56 gev./tomme.
Skriv after farvebrochura.

Kulfiber
KulfiberbAnd, 20 m = ca. 20 gram .. kr. 35,-

&  oe&
Superstar FAI combat byggesaet, 2,5-3,5 cm3
motorer, spaendv. 97 cm ...............  kr. 76,85
Starlet 112 A combat byggesaet, 1,5 cm3
motorer, spaendv. 66 cm ...............  kr. 57,85
Alpha hojstartssvaevemodel,
spaendv. 92 cm ............................... kr. 41,75
Bravo A1 svaevemodel,
spaendv. 122 cm .............................  kr. 49,85
Tegning til Superstar II og III,
spaendv. 106 cm .............................  kr. 21,45
Pacifiers —  de rigtige til suttanke,
pose med 10 stk................................ kr. 17,65
Nichrome skaerewire til styropor,
3 meter ............................................  kr. 13,00

Porto for byggesaet kr. 9,-. Ved kob af mindst 
2 byggesaet dog portofrit.
0vrige priser er incl. levering.

Styretrekant, Mile .............................  kr. 5,40
Styretrekant, stor ...........................  kr. 5,90
Udforingswire, 1,5 meter .................  kr. 4,90
Linehaagter, 25 mm, 4 stk.....................kr. 3,60
Linehaegter, 38 mm, 4 stk.....................kr. 4,90
Lineojer, 4 stk........................................ kr. 3,60
Stramlinehjul, 1 1/8” , 2 stk.................. kr. 4,90

OgsA en gros salg 
til hobbyforhandlere. 
Skriv efter naermere 
oplysninger.

TLF:04 525101
JOMFRUSTIEN 26
DK 6 1 0 0  HADERSLEV
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RADIOMONTAGE TIL RC-HELIKOPTER

RC-helikopter for begyndere
Hvis forhandlerne ikke over
driver sserlig meget, sa er der 
solgt 600 byggesast til RC- 
helikoptere i Danmark. En lidt 
uhyggelig oplysning, nar man 
taenker pa, hvor farlig en 
RC-helikopter kan vaere i 
haenderne pa en, der ikke kan
styre den .....

Pa disse sider giver Bent 
Djerberg gode rad til nye 
helikopterpiloter, forklarer 
om cyklisk og kollektiv pitch, 
samt anmelder en engelsk bog 
om modelhelikoptere.

Hvis rygterne taler sandt — ja, sa findes 
der ca. 600 RC-helikoptere i Danmark! 
Men hvor er de? Jeg kan kun »finde« ca. 
30-40 stk. dels fra NFK og KFK, hvor jeg 
er gaest en gang imeliem og dels fra Silver 
Star Model’s arlige konkurrence Silver 
Star Helicup, der iovrigt finder sted den 
28. maj i ar.

Hvor er resten?
Er de aldrig kommet laengere end til 

ikke at kunne starte motoren? — Eller er 
den kommet igang med et havari som fol- 
ge ca. 5 sek. efter?

Det bliver vel aldrig opklaret, men lad 
det folgende vaere lidt hjaelp til alle nybe- 
gyndere — ogsa dem, der har provet med 
darligt resultat.

Valg af helikopter
Vaelg en staerk, simpel helikopter. Ga 
langt uden om »smarte« helikoptere med 
glasfiberkrop og indviklede mekaniske 
konstruktioner — og vaelg altid en heli

kopter med cyklisk pitch.
Jeg har i Modelflyvenyt nr. 1/77 skrevet 

om de forskellige helikoptere, der kunne 
kobes pa det danske marked, og min me- 
ning er stadig som dengang: Ga langt uden 
om Bell 47 g (den lille Graupner). Jeg har 
aldrig set den flyve uden at vaere vaesentlig 
omkonstrueret, og selv da var det med 
relativt darligt resultat. Den er alt for dar
ligt konstrueret og materialemaessigt naes- 
ten umulig at reparere. Den egner sig 
bedst til at haenge under loftet i en snor.

Vaelg en »Baron« fra Silver Star eller 
maske den nye fra Schliitte, Bell 222. De 
er begge opbygget i profileret aluminium, 
simple i opbygning og de kan bygges pa 
ca. 30 timer. Selv det vaerste havari er 
»kun« ca. 10 timers reparationstid og en 
udgift pa ca. 200 kr. i reservedele (max.).

Sandsynligvis virker rad om hvilke 
modeller, man skal vaelge, ikke, men de 
efterfolgende rad er faktisk ogsa meget 
vigtige.

Radiomontage
Monter radioen (servoerne), sa andre kan 
hjaslpe dig, dvs. anvend den styring, som 
de fleste af vi andre bruger. Se tegningen.

Med styringen indrettet pa denne made 
kan du altid fa hjaelp.

Anskaf et traeningsbord
Det er en stor hjaelp og meget besparende 
af rotorblade. Det har den helt store for- 
del, at du kun behover ca. 1 m2 plads til at 
ove dig pa.

Jeg har selv lige anskaffet et fra Lind 
Hobby (ikke fordi jeg ikke kan flyve, men 
jeg er begyndt at eksperimentere med nye 
typer rotorhoved). Men det var faktisk sa- 
dan et traeningsbord jeg skulle have haft, 
da jeg selv var nybegynder. Husk, at bor- 
det fra Lind Hobby kun kan anvendes til

Jo — det er rigtigt, at halen skal til venstre, 
nar pinden trykkes til hejre! (Ligesom side- 
roret pa et fly tvinger halen til venstre ved 
h0jrekurv).

Baron, Heli Baby samt sa vidt jeg ved til 
Bell 222.

Motor og RC-anlaeg
Vaer meget kritisk med din motor — kob 
heist en ny kraftig en, som f.eks. OS 45F. 
Den er specielt konstrueret til mindre heli
koptere, og den har stor koleplade og stort 
drej ningsmoment.

Anvend altid et godt anlaeg med krafti- 
ge servoer, der neutraliserer godt. Det er 
en darlig investering at anvende dit evt. 
gamle, udslidte anlaeg.

Sorg for at alle traekstaenger/kabler gar 
let. Servoerne bevaeges vel 10 gange mere i 
styringen pa en helikopter end pa et fly, sa 
det sparer pa batteriet, at servoerne belas- 
tes mindst muligt.

Sog hjaelp!
Sog hjaelp, nar du skal have din debut. 
Det koster sjaeldent andet end en aftale, 
hvor man skal modes og fa trimmet din 
helikopter, og du far som regel en masse 
gode rad med pa vejen. Husk, at dem der 
vil hjaelpe dig, gor det ikke for at »blaere 
sig« — men for at give videre af de mange 
og ofte dyrekobte erfaringer.

Har du en helikopter »pa loftet« — eller 
taenker du pa at anskaffe en — sa kom
igang. De kan flyve.....

Held og lykke og frem for alt: Happy 
Landings! Bent Djerberg

God helikopter-bog
J. Drake: »Radio Control Helicopter Mo- 
dels«, MAP, England. Pris kr. 52,-.

De der startede tidligt, dvs. for ca. 15 ar 
siden, med modelhelikoptere, stod virke- 
ligt over for store problemer. For som 
Drake selv skriver i sin indledning: »En 
modelhelikopter er alle ingeniorers drom 
— men ogsa et aerodynamisk mareridt.«

Drake beviser med sin bog, at han horer 
til de pionerer, der virkelig har sat sig ind i 
problemerne og pa en made har det tids- 
punkt han begyndte pa virkelig givet pro
blemer. Han havde ikke den mulighed, 
som vi har nu, ved bare at ringe til den 
naermeste hobbyforhandler og bestille de 
nodvendige reservedele. Alt skulle frem- 
stilles, og erfaringerne skulle gores forst.

Det er disse erfaringer samt behandlin- 
gen af de teoretiske problemer, der gor 
bogen vaerd at lasse. Det kraever en grun- 
dig laesning — visse afsnit flere gange — 
men sa har man ogsa faet god indsigt i, 
hvilke problemer der er af aerodynamisk 
karakter i en helikopter. Sprogmasssigt er
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Kollektiv pitch -
De fleste RC-helikopterpiloter kender for- 
skellen, men der findes jo nok en del, der 
kunne taenke sig at flyve helikopter og 
derfor en kort forklaring.

Kollektiv Pitch vil sige, at rotorbladenes 
indfaldsvinkel aendres for at fa helikopte- 
ren til at haeve sig, og som regel gar moto- 
ren med sit ideal-omdrejningstal.

Cyklisk Pitch vil sige, at rotorbladene 
har fast indfaldsvinkel, og helikopteren 
stiger med storre omdrejningstal og synker

Styrerotoren har 2 formal: 1. at virke som »ser- 
vomotor, 2. at scette reaktionstiden ned. En 
direkte styring fra rormaskinerne til hovedroto- 
ren ville give en reaktionstid pa ca. 1/6 sek. til 
at vende helikopteren ρά hovedet. Noget for 
hurtigt til menneskelig reaktionstid!

det let laeseligt engelsk — de fleste fagud- 
tryk er de samme som pa dansk, sa det 
voider naeppe problemer for danske laesere 
med noget kendskab til engelsk.

Det falder lidt vanskeligt at fornemme 
formlerne, nar der tales om kubiktommer 
og lignende engelske mal — man mangier 
lidt relationer — og de der vil benytte 
bogen til at beregne egne konstruktioner 
skal nok omregne formlerne til metersy- 
stemet.

En glimrende bog, der faktisk henven- 
der sig til alle RC-helikopterpiloter, bade 
de der bare vil vaere lidt »all round« orien- 
teret og de, der virkelig vil saette sig ind i 
den hojere teori.

Jeg synes kun, der mangier en ting — en 
opsummering af »gode rad og vejledning« 
— en slags koncentrat — for de lidt »dov- 
ne«, der ikke vil efterregne alt pa deres be- 
staende, kobte byggesaet.

Pa den anden side — sa vil du den dag, 
du har et uforklarligt problem, kunne fa 
en stor hjaelp — maske den fulde forkla
ring — fra denne bog. Bent Djerberg

cyklisk pitch
med lavere motorhastighed.

For at vurdere fordele og ulemper ved 
de to systemer ma vi til at se lidt pa, hvor- 
dan en hovedrotor styres.

motoromdrejninger anvendes (dvs. 
tomgang + ca. 10-12.000 omdr./min.).

3. Altid naesten samme motorkraft til ra- 
dighed.

Ulemper:
1. Ingen »lydinformation« om op og ned.
2. Mere avanceret mekanik.

Hiller systemet
Der findes mange forskellige styringssyste- 
mer til helikoptere og vel ogsa til RC-heli- 
koptere, men de fleste RC-helikopterpilo- 
ter anvender Hiller systemet med styrero- 
tor, dvs. »padler« (»balanceklapper«), der 
styrer hovedrotoren (se figuren).

Padlerne (eller »kraengrorene, der ogsa 
virker som »hojderor«) er naturligvis un- 
derlagt de almindelige aerodynamiske 
love, dvs. storre omdrejningshastighed, 
storre areal og lavere vaegt — jo storre el
ler naermere jo hurtigere reaktion.

De faktorer, der bestemmer styringen af 
hovedrotoren, er indeholdt i formlen:

G = ORS
W , hvor

G = styrehastighed,
O = rotoromdrejningerne
R = 1/2 diameter af »paddelstang«. Altsa
radius.
S = Areal af 1 paddel 
W = vaegt af 1 paddel.

Laeg maerke til en ting: storre diameter pa 
»paddelstangen« giver hurtigere reaktion i 
styringen, lidt andet end man skulle for- 
vente, da tunge padler giver langsommere 
reaktioner. — Men tilbage til vor sammen- 
ligning:

Som det ses direkte af formlen, sa giver 
hoje omdrejninger den hurtigste styrefol- 
somhed, og hvad der er mere vaesentligt, 
konstant omdrejningshastighed = kon- 
stant styrefolsomhed.

Som naevnt i begyndelsen af artiklen, sa 
har kollektiv pitch konstant (eller naesten 
konstant) omdrejningstal og derfor naes
ten konstant styrefolsomhed, nok en for- 
del, der er vaerd at have i sin helikopter — 
men til gengaeld er det kun en »visuel« 
kontakt man har med sin helikopter, da 
»lyden« altid er den samme (ved den cyk- 
liske pitch far piloten nogen »informa- 
tion« ved at hore motoromdrejningerne ga 
op = helikopteren stiger, og omdrejnin- 
gerne ga ned = helikopteren gar ned).

Jeg ma her lige indskyde, at min erfa- 
ring med kollektiv pitch kun er teoretisk, 
da jeg kun i maksimalt 1 promille af min 
flyvetid har flojet med kollektiv pitch, 
men fordele og ulemper er stort set sale- 
des:

Kollektiv pitch
Fordele:
1. Stort set samme styrefolsomhed fra sta- 

ende pa jorden = 0 pitch til flyvning 
= storre pitch.

2. Stort set lettere at indstille motorens 
gang, da kun et snaevert omrade for

Cyklisk pitch
Fordele:
1. Simpel mekanik.
2. »Lydinformation« om op og ned.

Ulemper:
1. Motoren skal vaere perfekt justeret i 

hele omdrejningsomradet (den bor vel 
altid vaere det).

2. Darlig/langsom eller praktisk taget in
gen styring ved lave omdrejninger, dvs. 
lige for »take off« og lige efter jord- 
kontakt.

3. Motorstop = havari — hvis man altsa 
er i luften (der er — siges der — mulig- 
hed for autorotation med kollektiv 
pitch).

4. Bladenes indfaldsvinkel (der jo ikke er 
umiddelbar regulerbar ved cyklisk 
pitch) skal justeres efter vindforholde- 
ne, dvs. lavere indfaldsvinkel i blaese- 
vejr = hoje omdrejninger — og storre 
indfaldsvinkel i stille vejr = lavere om
drejninger.
Men desvaerre virker styringshastighe- 
den (da padlerne er underlagt de sam
me aerodynamiske love) lige modsat.

Vaelg selv
Jeg vil ikke afgore, hvad du skal vaelge. 
Jeg selv flyver 100 pet. med cyklisk pitch 
og eksperimenterer med at gore den cyk- 
liske pitch lige sa effektiv ved at aendre 
padlernes areal, saledes at lave omdrejnin
ger har store padler og hoje omdrejninger 
sma padler. Hvis der er nogen, der har 
andre forslag eller erfaringer, vil jeg gerne 
have lidt »fiduser«. Bent Djerberg

s t r .RC ^  information
Dansk RC-tidsskrift med nordisk 

tilsn it.

20-28 sider i A-4 format 
hveranden maned.

Provenummer dkr. 8,- 

incl. porto.

RC-unionen 
Paludansvaenge 4, 
DK-4700 Nasstved 
Postgirokonto 3 26 53 66.
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Fritflyvningsresultater

Fynsmesterskab 
d. 26. februar 1978
Mellem vinterens snestorme blev vejret i omra- 
det omkring St. Hojstrup pa Fyn ganske ud- 
maerket til modelflyvning — svag vind, let dis, 
temperatur omkring frysepunktet og svag ter- 
mik- og nedvindsaktivitet.

Odense Model-Flyveklub afholdt sit Fyns
mesterskab i klasse A med kun 5 deltagere i A2 
og 2 i A l. Et slojt fremmode i betragtning af 
det gode vejr.

1 Al-klassen debuterede Jan Honore med sin 
»Sus« bygget pk ungdomsskolekursus. Hans 
forste og sidste start var darlige, men de tre 
midterste viste, at han er en af dem, vi kan ven- 
te os meget af. Han har iovrigt en A2-model 
klar til sommerens konkurrenccr. Jan indue se 
sig besejret af Bjarne Jorgensen — »Sus«-kon- 
struktoren ■— som floj med en helt ny Al-kon- 
struktion specielt beregnet til byggekurser.

I A2-klassen gjorde distriktets tre topfolk sig 
de hasderligste anstrengelser for at jorde hinan- 
den med det resultat, at Jorn Rasmussen efter
4. start la 5 sekunder over mig, som igen Ιέ 3 
sekunder over Finn Bjerre. Og jeg kiksede der- 
efter katapultudlosningen i min sidste start og 
fik »kun« 2.55. Finn og Jorn cirklede og cirkle- 
de og udloste omsider naesten samtidigt. Jorn 
var i darlig luft og fik kun 2.08 — hans ddrlig- 
ste tid, og Finn var solidarisk nok til ogsd at 
kikse katapulten, hvilket var medvirkende til en 
flyvning pd kun 2.30.

Bjarne Jorgensen og Hugo Ernst sluttede lis
ten af. De havde begge problemer med et tree, 
der standsede deres modeller et par gange.

Per Grunnet

Al: 1. Bjarne Jorgensen 495 sek. 2. Jan Honore 
389 sek. A2: 1. Per Grunnet 844 sek. 2. Finn 
Bjerre 816 sek. 3. Jorn Rasmussen 802 sek. 4. 
Bjarne Jorgensen 669 sek. 5. Hugo Ernst 566 
sek.

Varkonkurrence I, 
distrikt Vest, Skjern 
d. 12. marts 1978
Den forste varkonkurrence i distrikt Vest blev i 
hoj grad prasget af kraftig vind med byger. Ter- 
raenet var temmelig ufremkommeligt — man 
vseltede rundt i mudder pa markerne, og mo- 
dellerne havde ikke ligefrem godt af at blive 
gennemblodt i regnen.

En fantastisk staedighed hos mange af delta- 
gerne — der var ca. 20, som fik noteret tider — 
gjorde, at der blev flojet en del, omend de fleste 
holdt inde efter forste eller anden start. Et par 
klarede tre og fire starter, men kun en enkelt 
— Bjarne Jorgensen i wakefield — floj alie fern 
starter.

Efter konkurrencen var der rorende enighed 
om, at det egentlig ikke havde vaeret sa vanske- 
ligt at flyve — problemerne opstod forst, nar 
modellerne skulle hentes i regn, bluest og kulde.

Vi fraveg vores saedvanlige princip om udbe- 
taling af korselsgodtgorelse og beholdt i stedet 
pengene fra startgebyret til indkob af nogle di- 
striktspokaler, som skal uddeles efter arets kon- 
kurrencer i distriktet. Per Grunnet

Tallet i parantesen angiver antallet af starter: 
Chuckglider: 1. Michael Vaeth 135 sek. (3) 2. 
Jorn Rasmussen 101 sek. (3) 3. Hugo Ernst 37 
sek. (2). A l beg.: 1. Ole Brauner 64 sek. (2) 2. 
Karl-Heinz Lorenzen 31 sek. (1). A l eks.: 1. 
Erik Knudsen 266 sek. (4) 2. Nils Hem 247 sek.
(4) 3. Hugo Ernst 228 sek. (2). A2 beg.: 1. Bjar
ne Geibel 110 sek. (1), 2. Jorn Geibel 40 sek. 
(1). A2 eks.: 1. Jorn Rasmussen 393 sek. (3), 2. 
Per Grunnet 376 sek. (3), 3. Erik Jensen 157 
sek. (2), 4. Claus Bo Jorgensen 149 sek. (2), 5. 
Nils Hem 126 sek. (2), 6. Hans Schiott 83 sek. 
(1), 7. Hugo Ernst 48 sek. (1), 8. Michael Vaeth 
18 sek. (1). C2: 1. Bjarne Jorgensen 524 sek.
(5) , 2. Jorgen Korsgaard 242 sek. (2), 3. Povl 
Kristensen 225 sek. (2), 4. Jens Kristensen 176 
sek. (2).

S j aellandsmesterskab 
d. 19. marts 1978
Dette drs Sjaellandsmesterskab blev lidt af en 
fuser. Pd trods af udmaerket vejr havde kun ca. 
10 taget turen til Trollesminde. A2 var som 
saedvanlig den storste klasse med 6 deltagere. 
Her skete der det pudsige, at fire af deltagerne 
efter anden start la inden for et interval pd kun 
to sekunder. Den eneste, der formaede at lave 
to maxer i de forste to perioder var Kim Koster, 
og det forspring han her fik, satte han ikke se- 
nere til. Sa arets Sjaellandsmester i A2 blev altsa 
Kim. Pa de folgende pladser fulgte Steffen Jen
sen, Peter Otte og Thomas Otte. Steffen drop- 
pede kun i den forste start, mens familien Otte 
droppede bade i forste og sidste start. Peter 
havde derudover det uheld, at han i forste for- 
sog i femte start fik odelagt en model. Som af- 
runding pa feltet kom Torleif Jensen og Palle 
Pedersen. Torleif mistede en start, da han i 
fjerde runde trak sin model i jorden to gange i 
traek.

I Al floj Lars Buch 499 sek. — et godt resul
tat. Desvaerre var han eneste deltager i klassen, 
hvor er alle de andre Al-flyvere blevet af?

I wakefield blev det det saedvanlige opgor 
mellem Erik Jacobsen og Palle Jorgensen. Der
udover deltog Chr. Wolfhagen, der dog pa 
grund af forskellige smaproblemer kun fik to 
starter.

Al: 1. Lars Buch 499 sek. A2: 1. Kim Koster 
854 sek., 2. Steffen Jensen 807 sek., 3. Peter 
Otte 715 sek., 4. Thomas Otte 707 sek., 5. 
Torleif Jensen 601 sek., 6. Palle Pedersen 444 
sek. C2: 1. Erik Jacobsen 830 sek., 2. Palle Jor
gensen 640 sek., 3. Chr. Wolfhagen 99 sek.

Jubilaeumskonkurrence 
d. 2. april, Fyn
Efter at det havde vaeret dejligt vejr om lorda- 
gen, blaeste det op sondag morgen, sdledes at 
Odense Model-Flyveklubs jubilaeumskonkur
rence skulle flyves i frisk vind. Bortset fra det 
var vejret dejligt — sol, masser termik, osv.

Finn Bjerre lagde for med en start med 2 
min. pa timeren — vi havde vedtaget 120 
sek.-max. — og modellen landede efter 3 min. 
Sa startede jeg — ogsd med 2 min. pa timeren 
— og landede efter 3.45 — la-a-a-angt vaek. 
Jorn Rasmussen floj i mellemtiden et par ned- 
vindsstarter, men da Finn og jeg kom tilbage — 
vi havde vaeret halvvejs til Assens for at hente 
modellerne — sd fik han termik — og landede 
ogsa enormt langt vaek. Da han kom tilbage 
med modellen, enedes vi om at stoppe inden 
nogen floj modeller bort. Per Grunnet

A2: 1. Jorn Rasmussen 235 sek. (3), 2. Finn 
Bjerre 120 sek. (1), 2. Per Grunnet 120 sek. (1).

Jorn Rasmussen vender beskedent ryggen 
til, mens vi andre kan beundre hans nyeste 
model — set ved Fynsmesterskabet.
Modellen er fantastisk velbygget — der er kcelet 
for alle detaljer, og flyveegenskaberne tegner 
virkelig godt.
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Distriktskonkurrence 
pa Trollesminde 
d. 2. april 1978
Forste sondag i april var vejret ret blaesende, 
men solen skinnede hele dagen fra en stort set 
skyfri himmel, sa der var egentlig basis for en 
god og spaendende konkurrence.

Der var kun modt 7 op, heraf floj den ene, 
Palle Jorgensen, wakefield, og han blev belon- 
net for sin indsats med 573 sek.

1 A2 var det meget op og ned. Der blev lavet 
mange flotte maxer, og mange alvorlige ned- 
vindsstarter. Peter Otte vandt efter jaevnt god 
flyvning, tre maxer, en pd ca. 150 sek. og en 
rigtig nedvind pa kun 67 sek. Pa andenpladsen 
kom dagens uheldigste, Thomas Koster. I de 
forste fire starter droppede han kun 1 sekund, 
sa han la helt oplagt til at vinde, men i sidste 
start blev det efter et spiraldyk kun til 25 sek. 
Tredie blev Steffen Jensen med 3 maxer og to 
gange 86 sek. Og lige i haelene fulgte Kim 
Koster og Torleif, der begge lige kom over 700 
sek. Thomas Otte sluttede feltet af.

Steffen Jensen

A2: 1. Peter Otte 763 sek., 2. Thomas Koster 
744 sek., 3. Steffen Jensen 712 sek., 4. Kim 
Koster 709 sek., 5. Torleif Jensen 706 sek., 6. 
Thomas Otte 570 sek. C2: 1. Palle Jorgensen 
573 sek.

Varkonkurrence 
distrikt 0 st d. 16. april
Arets varkonkurrence i distrikt ost blev afholdt 
i solskin og nogen vind d. 16/4. Konkurrencele- 
der var Peter Buchwald, der hermed viste sig pd 
en flyveplads for forste gang efter VM. Blandt 
de ni, der fik noteret tider i A2 var et enkelt nyt 
ansigt, nemlig Tommy Jensen, der med en 
nydelig model praesterede at flyve 667 sek. den 
forste dag, modellen var ude. Ikke ringe!

Vinder blev Thomas Koster, der pd trods af 
alvorlige hojstartsproblemer dagen igennem, 
formaede at flyve 872 sek. Pd andenpladsen 
kom Claus »Valde« Jensen, der efter fire maxer 
kun lavede 107 sek. i femte start. Han var 
skarpt forfulgt af Kim Koster, der ligeledes ind- 
ledte med 4 maxer, og Torleif, der lavede sine 
to sma drop i anden og tredie periode. Peter 
Otte var endnu en gang uheldig, han lavede fire 
flotte starter, og sd en ordentlig nedvind. Der- 
udover lykkedes det undertegnede at flyve min 
model vask i anden start. (Den er dukket op 
igen en uge efter konkurrencen).

I wakefield havde man den sjasldne glasde at 
se Peter Rasmussen i aktion. Han vandt i fin 
stil med kun en enkelt behersket nedvind over 
Palle Jorgensen, og en noget uinspireret Erik 
Jacobsen, der netop var hjemvendt fra USA.

Steffen Jensen

A2: 1. Thomas Koster 872 sek., 2. Claus »Val- 
de« Jensen 827 sek., 3. Kim Koster 804 sek., 4. 
Torleif Jensen 804 sek., 5. Peter Otte 787 sek., 
6. Tommy Jensen 667 sek., 7. Thomas Otte 536 
sek., 8. Steffen Jensen 360 sek., 9. Gunnar 
Nielsen 178 sek. C2: 1. Peter Rasmussen 846 
sek., 2. Palle Jorgensen 588 sek., 3. Erik Jacob
sen 515 sek.

Linestyringsresultater

Flyvedagskonkurrencen
Flyvedagskonkurrencen blev i ar afholdt under 
vanskelige forhold. Fra de tre steder i landet, 
der blev flojet, er der indlobet rapporter om 
stor snerydningsaktivitet, inden man overhove- 
det kunne komme i gang med at flyve. Resulta- 
terne blev:

SPEED:
1. Leif Eskildsen, 635 .....................  238 km/t

TEAM-RACE:
1. Luis Petersen/Jens Geschwendtner,

Comet .......................   4:18,5
2. Jorgen Vejen/Mogens Thomsen,

635 .................................. 0 + en halv finger

GOOD-YEAR:
1. Bjarne Schou/Uffe Edslev,

Arhus ..................................................4:46,2
2. Jorgen Vejen/Mogens Thomsen,

635 ........................................................ 4:53
3. Olav/Dan Hune, Kjoven ................. 5:10,3
4. Luis Petersen/Bjorn Hansen, Comet 5:33

1. Varkonkurrence 
0st for Storebaelt
Arets forste rigtige konkurrence blev afholdt 
den 19. marts pa DFDS’ anlaeg pa Sluseholmen 
i Kobenhavn, da DSB havde forbudt flyvning i 
Vasbygade.

Da det havde vaeret slemt snevejr i dagene op 
til konkurrencen, var der ingen, der gad flyve 
combat p& Amager Faslled, sa efter 2 timers 
snerydning pa Sluseholmen var man klar til 
konkurrencen.

TEAM-RACE: Jens Geschwendtner/Luis Pe

tersen startede 1. heat med at vise god flyvning, 
idet de fik noteret 4:01,5 mod de gamle kendin- 
ge Werner Siggard/Jorgen Bobjerg, der med en 
helt ny-renoveret Rumpel-Tiger kun naede 98 
omgange.

I andet heat satte John Mau/Hans Ge
schwendtner personlig rekord med 4:00,4 med 
deres nye Nelson-model. 1 anden omgang for- 
bedrede Kjeld Frimand/Flemming Jensen til 
4:29,8 med deres Bugl-debut.

Finalen blev let vundet af Jens G./Luis P. 
foran John/Hans, der anvendte reservegrej.
1. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet

4:01,5 4:17,8 8:34,5
2. John Mau/Hans Geschwendtner, 635/Comet

4:00,4 4:34,0 9:16,0
3. Flemming Jensen/Kjeld Frimand, Windy

4:51,0 4:29,8 31 omg.
4. Werner Siggard/Jorgen Bobjerg, Windy

98 omg 7:47,7

SPEED: En meget mat affaere:
1. Hans Geschwendtner, Comet . .  206,9 km/t
2. Kjeld Frimand, Windy ..............  183,7 km/t

STUNT: Robert Petersen viste igen, at han vil 
dominere i Kobenhavn i 1978. De to nyligt op- 
rykkede begyndere nasrmer sig alligevel kraf-
tigt.
1. Robert Petersen, W in d y ..................  3379 pt.
2. Stig Henriksen, Windy ....................  2832 pt.
3. Henrik Andersen, Orkan ................  2675 pt.
4. Ebbe Rasmussen, Orkan ................  168 pt.

1. Varkonkurrence 
Vest for Storebaelt
Konkurrencen blev flojet d. 2. april pa Fragt- 
mandscentralen i Arhus. Grundet forskellige 
uheld indtruffet om lordagen pa landets modei- 
flyvearenaer var deltagerantaliet skrumpet ind 
til 7 hold i team-race, der i det efter arstiden 
fine vejr opn&ede folgende resultater:

TEAM-RACE: Peter Sejersen/Palle Edslev do-

Fra et good-year heat ved 1. varkonkurrence pa DFDS-Sluseholmen i Kobenhavn.
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John Mau med Nelson-model forrest og Bugl-model bagerst.

minerede konkurrencen, og gik som det andet 
danske hold gennem tiderne under 4 min., idet 
de med deres nye Nelson fik noteret 3:59,9 og 
senere sejrede klart i finalen. Ikke mindre end 
seks hold kom under 5 min. — Det lover vir- 
kelig godt for saesonen.

Konkurrencens storste overraskelse var det 
»nye« team-race hold Uffe Edslev/Bjarne 
Schou, der i deres debut fik noteret 4:40,1 og 
fik andenpladsen i konkurrencen — tillykke!
1. Peter Sejersen/Palle Edslev, ALK

3:59,9 8:26,4
2. Uffe Edslev/Bjarne Schou, ALK

4:40,1 4:46,0 9:55,0
3. Ole Poulsen/Ib Rasmussen, ALK

4:21,0 4:36,0 udg.
4. Niels Lyhne/Kurt Pedersen, 635/Haderslev

4:40,9 udg.
5. Per Sauerberg/Kdre Nissen, Haderslev

4:45,0 5:26,4
6. Carsten Thorhauge/J. Rasmussen, Aviator

disk. 4:58,0
7. Ole Bisgdrd/Leif O. Mortensen, Aviator

udg. udg.

SPEED: Leif Eskildsen fortsatte, hvor han slap 
— med at vinde. Niels Lyhne er igen konstant 
over 225, og DM-vinderen matte ned pa bron- 
ceplads.
1. Leif Eskildsen, 635 ....................  233,8 km/t
2. Niels Lyhne-Hansen, 635 ..........  225,8 km/t
3. Ole Poulsen, ALK ......................  223,6 km/t
4. Carsten Thorhauge, Aviator . ..  201,6 km/t

Efter konkurrencen blev der delt praemier ud, 
der venligt var stillet til rddighed af Hobby- 
House i Paradisgade. Ib Rasmussen

2. Varkonkurrence 
0 st for Storebaelt
Konkurrencen blev afholdt i strdlende vejr om 
formiddagen og gravejr om eftermiddagen d. 9. 
april med combat flojet pa Amager Faelled og 
de ovrige klasser pa DFDS terminalen pa Sluse- 
holmen.

COMBAT: Her deltog 6 mand i en god dyst, 
hvor Asger Bruun-Andersen fra Sydfyn sejrede 
foran brodrene Hune. Michael Duvils fra Co
met var en ny mand pa banen, men han matte 
tage til takke med sidstepladsen.
1. Asger Bruun-Andersen, Sydfyn
2. Dan Hune, Kjoven
3. Olav Hune, Kjoven
4. Benny Furbo, Kjoven
5. Allan Lofstedt, Comet
6. Michael Duvils, Comet.

SPEED: Igen deltog Tordenskjolds soldater 
med samme resultat som sidst. Deltagerne 
eksperimenterede med et-bladet propel.
1. Hans Geschwendtner, Comet . .  204,6 km/t
2. Kjeld Frimand, Windy ..............  179,9 km/t

GOOD-YEAR: Tre hold deltog, og allerede 
i forste heat satte et sammenstod et af holdene 
ud af drift. Brodrene Hune sejrede, selvom de 
ikke gennemforte med deres ellers stabile grej, 
da bagkroppen knaekkede.
1. Dan/Olav Hune, Kjoven

5:26,3 134 omg.
2. Stig Henriksen/Rene Nielsen, Windy

63 omg. 4 omg.
3. Bjorn Hansen/H. Geschwendtner, Comet

1/4

STUNT, begynder: Rene Nielsen, Windy, sejre
de med braekket vinge som resultat.
1. Rene Nielsen, Windy ......................  166 pt.

STUNT ekspert: Robert Petersen, der kom med 
en ny meget smuk Stuka, matte helt ned med 
nakken. Efter meget hard kamp fik Henrik An
dersen sejren foran Stig Henriksen i den lidt
hvirvelfyldte luft.
1. Henrik Andersen, Orkan ..............  1895 pt.
2. Stig Henriksen, Windy ....................  1808 pt.
3. Robert Petersen, W in d y ..................  1793 pt.

TEAM-RACE: For forste gang i denne sac son 
var Per og Ole Hasling pa banen, og de debute- 
rede endda med deres Bugl. Det kunne imidler- 
tid ikke forhindre, at det blev en Nelson-dag.

Hans G ./John Mau forsogte sig igen med 50 
omg., men matte tage et ekstra stop pa 98 omg. 
og fik 4:00,5, efter at de i forste heat havde faet 
4:07,9 med deres Bugl. Peter/Palle matte denne 
gang nojes med 4:10,7 efter et darligt stop i 
forste runde. Per/Ole Hasling debuterede med 
4:16,5 med et ekstra stop og kom dermed i fina
len som tredie hold, men trak sig ud. Jens G. 
floj sammen med Jorgen Olsen med reservegrej, 
og kom ind som nummer fire med 4:24,5 i et 
lob, hvor Olsen viste, at han bestemt ikke har 
glemt at vaere pilot.

Werner/Bobjerg havde yderligere tilkort 
deres Rumpel-tiger siden sidst, men der mangier 
endnu en del.

I finalen brugte John/Hans deres Bugl-model 
22,0/36, men de blev allerede alene pa arenaen, 
da modstanderne korte ind ved 34 omg. og med 
lidt slove stop blev tiden pa 8:19.
1. John Mau/Hans g., 635/Comet

4:07,9 4:00,5 8:19
2. Peter Sejersen/Palle Edslev, ALK

4:10,7 4:13,8 34 omg.
3. Per Hasling/Ole Hasling, Comet

4:16,5 4:28,3
4. Jens Geschwendtner/Jorgen Olsen, Comet

4:24,5 4:45,5
5. Flemming Jensen/Kjeld Frimand, Windy

4:38,5 4:39,6
6. Werner Siggard/Jorgen Bobjerg, Windy

5:22,5 5:28,0
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Kalender:

Fritflyvning:
21/5 Al-konkurrece, St. Hejstrup, Odense 
28/5 Varkonkurrence II, distrikt Vest, Vandel 
1.-2./7 Nordisk Mesterskab, Vandel, Danmark
22- 23/7 Jyllands-slaget, Vandel
23- 30/7 Sommerlejr 1978, Vandel 
12-13/8 Wakefield jubikeumskonkurrence,

Vandel
13/8 Fynsmesterskab klasse C og D, St. hoj- 

strup, Odense
26-27/8 Eifel Pokal, Zulpich, Tyskland 
16-17/9 DM, Trollesminde, Hillered 
22-24/9 EM, Ansbach/Bavaria, Tyskland 

1/10 Hostkonkurrence, distrikt 0st, Kalund- 
borg

15/10 H 0stkonkurrence I, distrikt Vest, Skjern. 
Distriktsm0de

20/10 Distriktsm0de, distrikt 0st 
5/11 Distriktskonkurrence, Trollesminde, Hil

lered
12/11 Landsmode, Kors0r 
26/11 Hostkonkurrence II, distrikt Vest, St. 

Hojstrup, Odense
3/12 Distriktskonkurrence, Trollesminde, Hil

lered

Linestyring:
14-15/5 Limfjordsstasvnet, Alborg, Hesteskoen 

Alle klasser
28/5 Windy-Pokalen, Amager Faelled og 

DFDS-Sluseholmen. Alle klasser

27-28/5 Jura-Cup, Kraiwiesen, 0strig. Alle 
FAI-klasser

4/6 Jyske Mesterskaber, Arhus, team-race, 
good-year, speed

10-11/6 Criterium Utrecht, Holland, alle FAI- 
klasser

11/6 Hertug Hans Staevne, Haderslev, stunt, 
good-year og combat

18/6 Comet-Cup, Amager Faelled og DFDS- 
Sluseholmen, alle klasser

1-2/7 Nordisk Mesterskab, Oxelosund, Sveri
ge, alle FAI-klasser

23-30/7 Sommerlejr, Flyvestation Vandel, alle 
klasser.

Radiostyring:
7/5 Mols Cup, skraent, alternativt termik, 

Mols. Frede Sachmann (06) 99 14 12.
15/5 Transmerc Cup, kunstflyvning kl. A og 

B, FSN Auii0 , Stig Klausen (03) 73 47 95
20-21/5 Jysk Mesterskab kunstflyvning, kl. A 

og B, Esbjerg. Robert Jessen (05) 15 19 
43.

4/6 Sjaellandsmesterskab hojstart. Sjaelland, 
Peter Bech (02) 48 28 08.

5-6/8 DM kunstflyvning, kl. A og B, FSN 
Vandel. Bruno Hedegaard (06) 98 07 45.

27/8 DM hojstart, Nordsjaelland. Peter Bech 
(02) 48 28 08.

Vi henviser ievrigt til Modelflyvenyt nr. 1 og 2 
1978, hvori vi har bragt omfattende konkurren- 
cekalendere for save! danske som udenlandske 
konkurrencer. Kontakt iovrigt de tre modelfly- 
veunioner for naermere oplysninger.

Modelflyvesommer- 
lejren 1978
Datoerne for Srets fritflyvnings- og linestyrings- 
sommerlejr er fastlagt til d. 23.-30. juli. Som- 
merlejren afholdes som saedvanlig pa Flyvesta
tion Vandel ca. 20 km vest for Vejle (mod Bil- 
lund).

Lejren er aben for alle medlemmer af Frit
flyvnings- og Linestyrings-Unionerne og det kan 
kraftigt anbefales, at man deltager, hvis man 
kan fa tid til det. Sommerlejren er stedet, hvor 
man moder mange nye venner, far flojet en 
masse modelflyvning og ellers hygger sig ganske 
gevaldigt.

Naermere oplysninger om dette ars lejr vil 
fremkomme i nteste nummer af Modelflyvenyt, 
som vil vasre ude hos laeserne omkring d. 1. 
juli. Hvis du allerede nu har brug for yderligere 
oplysninger, sa kontakt Linestyrings-Unionens 
sekretariat — de st&r for arrangementet i ar.

STORT LAGER af B0GER og 
BLADE om Modelfly og 
Modelflyvning, Fly, Skibe, 
Biler og AFV.
Katalogerog lister udleveres.

i i i is i; tlf. (01)11 59 99 
Lovstraede 8 —  1152 Kbh. K.

Balsa-kniv
m. 4. forskellige k lin g e r ......................kr. 14,50
Lose klinger (opgiv bogstav) ..............kr. 2,75

fp iR tk lpm m fin

- herausklappen

Skraldeneglesaet
Tysk Berner-kvalitet.
Saettet bestir af: Isoleret og magnetisk h£nd- 
tag m. skralde (hojre- eller venstre) —  Kardan- 
led —  Skruetraekker for montering - 3,5, 4,5 og 
6 mm - Stjerneskruetraekker no. 0, 1, 2. Endvi- 
dere 11 stk. 6 kt. topper fra 4 til 13 mm. 
Leveres i solid vaerktojsaeske ............kr. 149,-

Aero Gloss 
dopelak. 
Braendstoffast. 
4 oz . kr. 13,85 
8 oz . kr. 19,00 
Spray m.
13 oz kr. 27,25 
Lim :

kr. 5,75-8,50
Balsa
plastic kr. 6,75

Radhustorvct 4 
8900 Randers 
Tlf.06-425815

27



Nyt fra
F ritf ly vnings-Unionen

Adresseforandring 
til Teknisk Afdeling
Jorgen Korsgaard og dermed Teknisk Afdeling 
er pr. 1. maj flyttet til:

Siiderholm 15 
D-2391 Harrislee 
Vesttyskland
Tlf. 009-49-461-7 30 41 (fra Danmark)

Nordisk Mesterskab 78
Fritflyvnings-Unionen st&r som arranger af 
arets nordiske mesterskab for fritflyvende mo
deller. Konkurrencen bliver flojet pa Vandel 
Flyveplads d. 1. og 2. juli — med start lordag 
d. 1. om eftermiddagen og afslutning sondag 
middag.

Hjaelpere
Til dette arrangement har vi brug for mange 
hjcelpere — de skal isasr fungere som tidtagere, 
men enkelte skal tage sig af processing og resul- 
tatforing. Hjtelperne skal made ρέ Vandel se- 
nest lordag kl. 14.00 (men gerne fra kl. 10 om 
morgenen), og de kan tage afsted igen sondag 
formiddag kl. ca. 11 (men ma gerne blive til kl. 
16). Hjaelperne far gratis kost (fra lordag mid
dag til sondag middag) og logi (i militaertelte —

Er du modelflyver ...
—  fordi du elsker

at bygge og flyve?
—  eller er det bare et 

paskud for at besoge 
Model & Hobby
og rode rundt 
efter balsatrae, lister, 
blade, boger, dimser,
dippedutter,---------
og fa en hyggelig 
sludder med de 
mennesker, der er 
i forretningen?

Det ene behover ikke 
at udelukke det andet!

Model 
& Hobby
Frederiksborggade 23, 
1360 Kobenhavn K 
Tlf. (01) 14 30 10

soveposer el. lign. skal medbringes), og der kan 
eventuelt ydes delvis rejsegodtgorelse.

De mange, der hjalp til med VM-77, kan sik- 
kert bevidne, at det er en stor oplevelse at over- 
vaere en konkurrence for topflyvere, og her har 
man alts& endnu en mulighed for at folge nogle 
af Skandinaviens topflyvere i aktion.

Alle interesserede bedes melde sig til Erik 
Knudsen, som st&r for arrangementet sammen 
med Peter Buchwald og Per Grunnet. Skriv 
eller ring til Erik og fa evt. yderligere oplysnin- 
ger — og tilmeld dig som hjcelper!

Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern 
Tlf. (07) 37 17 67 (bedst aften)

Deltagere
Det danske landshold bliver udtaget umiddel- 
bart efter arets 10-startskonkurrence (og vil 
altsi vaere udtaget, nar dette laeses). Der udta- 
ges b&de et normalt landshold (3 deltagere i 
hver af de tre Internationale klasser) og et ju- 
niorhold bestaende af 3 juniorer i A2, 2 i C2 og 
1 i D2. For at deltage som junior m& man ikke 
vaere fyldt 19 ar inden konkurrencen.

De danske deltagere vil blive underrettet om, 
at de er udtaget og skal hurtigst muligt give be- 
sked om, hvorvidt de onsker at benytte deres 
mulighed for at deltage.

Deltagerne skal betale et startgebyr pit kr. 
280,-, hvortil Fritflyvnings-Unionen giver et til- 
skud pa 80,- kr. — deltagerne skal altsa betale 
kr. 200,-.

Program
Lordag d. I. juli:
Ankomst fra kl. 10.00 
Frokost kl. 12.00-13.00 
Holdledermode kl. 13.00 
Tidtagerinstruktion kl. 14.00-15.30 
Trimning p& flyvepladsen kl. 10.00-16.00
1. periode kl. 16.00-17.30
2. periode kl. 17.30-19.00
3. periode kl. 19.00-20.30 
Aftensmad kl. 21.00

Sondag d. 2. juli:
Morgenmad kl 03.00-04.00
4. periode kl. 04.00-05.30
5. periode kl. 05.30-07.00
6. periode kl. 07.00-08.30
7. periode kl. 08.30-10.00 
Evt. fly-offs fra kl. 10.00
Frokost kl. 13.00-14.00 
Praemieoverraekkelse fra kl. 14.00 
Afrejse inden kl. 16.00.
Alle mdltider indtages pa Vandel Kro.

Der vil vaere begraensede muligheder for at 
overvaere konkurrencen som tilskuer. 0nsker 
man dette, bedes man ogsa kontakte Erik 
Knudsen om naermere oplysninger.

Europamesterskaber 
d. 21.-25. sept. 1978
Fra aeroklubben i Ansbach har vi modtaget en 
forelobig indbydelse til EM i Tyskland d. 21.- 
25. September 1978. Denne gang er EM samlet 
for alle tre internationaie klasser, og der flyves 
pit en ny plads, som ligger ca. 60 km sydvest for 
Nurnberg. 1 modsaetning til den »normale« EM- 
plads ved Homburg, er dette tilsyneladende en 
ideal-plads. Vi citerer:

«Flyvepladsen ligger i en flad og meget stor

dal, hvor der er plads i alle retninger — der er 
naesten ingen forhindringer i omradet. Arealet 
gennemskaeres af veje, som man kan kore efter 
modeller pa. Omrddet er landbrugsomrade, 
men sidst i September vil kun enkelte majsmar- 
ker std uhostet.« Og senere: »Vejret i September 
normalt roligt. Der kan vaere morgentage af og 
til, men den forsvinder hurtigt.«

Laekkert, hva?!
Mindre morsomt er afsnittet om startgebyr, 

hvor der star, at startgebyret bliver 300 DM — 
knap 900 kr. Til gengaeld er hele arrangementet 
i VM-klasse, og flyvestandarden bliver givetvis 
ogsa ρέ VM-niveau — bortset fra at nordkorea- 
nerne ikke kommer.

Arrangorerne vil gerne i kontakt med folk, 
der vil vaere tidtagere — de far et kraftigt ned- 
slag i prisen. FIvis du er interesseret, sa kontakt 
Per Grunnet (tlf. (09) 71 28 68) og hor mere om 
denne mulighed.

Yderligere oplysninger om EM fremkommer i 
naeste Modelflyvenyt eller Flyv. Det er en kon
kurrence for landshold, sa for at deltage skal 
man udtages. Det sker sandsynligvis i lobet af 
maj maned.

Konkurrence-
indbydelser
Varkonkurrence II, distrikt Vest,
Flyvestation Vandel d. 28. maj
Tid: Konkurrencen starter kl. 10.00 — man kan 
komme ind pa pladsen fra kl. ca. 9.00.
Klasser: Chuck, A1 beg. & eks., A2 beg. & 
eks., C2, D1 og D2.
Startgebyr: kr. 15,- (bruges enten til pokaler el
ler til korselsgodtgorelse).
Tilmelding: Skriftlig tilmelding senest torsdag 
d. 18. maj til:

Jorn Rasmussen 
Calvinsvej 25 
7000 Fredericia 
Tlf. (05) 93 14 51

med angivelse af: navn, personnummer, hvilke 
klasser man vil flyve. Tilmeldingen er vigtig, da 
man ellers kun med stort besvaer kan fa lov til 
at komme ind pa Vandel.
Evt. aflysning: Skulle vejret meget mod for- 
ventning g& hen og blive darligt, sa kan man 
ringe til Jorn pa (05) 93 14 51 sondag morgen 
kl. 7.30-8.00 og hore, om konkurrencen aflyses. 
Fjerntboende kan evt. ringe lordag aften, hvis 
vejrudsigten tegner darligt.

Al-konkurrence pa St. Hnjstrup d. 21. maj
Tid: Konkurrencen starter kl. 12.00.
Klasser: A1 beg. og eks. Andre klasser flyves 
ikke som klubkonkurrence, men er selvfolgelig 
velkomne.
Ncermere oplysninger kan fas fra Keld Schultz, 
tlf. (09) 97 82 11. Alle er meget velkomne.

Wakefield Jubilaeumskonkurrence pa Flyve
station Vandel d. 12. og 13. august
Det er nu lykkedes at finde en dato i august ma
ned til denne store begivenhed, nemlig den 12. 
og 13. august. Der vil kun blive flojet konkur
rence i wakefieldklassen, men alle FF’ere er vel
komne til at komme og fci sig lidt ekstra t r a 
iling i de andre klasser. Dette kunne maske 
blive det forste »fly for fun« staevne for fritfly- 
vere. Radiostyringsfolkene har flere af den slags 
»traefs«.

Indbydelse med naermere enkeltheder kom
mer i naeste nummer af bladet, der udkommer 
d. 1. juli.
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Debat
I sidste nummer bragte vi to indlaeg af Erik 
Knudsen og Finn Bjerre, der begge beskaeftige- 
de sig med Fritflyvnings-Unionens landsmoder 
og kontingentfastssettelse. Her bringer vi to nye 
indiaeg fra Unionens formand Fritz Neumann 
og fra Per Grunnet, der ogsa er bestyrelsesmed- 
lem.

Vi anser ikke debatten for afsluttet med disse 
indlaeg, men opfordrer medlemmer, der har 
noget pa hjerte, om at skrive til os.

Formanden svarer:
Pa baggrund af forskellige henvendelser samt 
indlasg i Modelflyvenyt, skal jeg hermed give 
mine personlige kommentarer til den fremforte 
kritik af det ekstraordinaere landsmode.

I overensstemmelse med vedtasgterne modtog 
jeg skriftlig en opfordring fra 4 bestyrelsesmed- 
lemmer om at indkalde til et ekstraordinasrt 
landsmode, for at fa asndret budgettet saledes 
at underskuddet ikke skulle daekkes af VM-fon- 
dens midler men af en kontingentforhojelse. 
Dette fremgik klart af det indkaldelsesbrev, der 
blev forelagt mig til godkendelse.

Det udsendte brev er omredigeret og ikke 
forelagt mig, og jeg mti medgive, at det kan gi
ve anledning til tvivl, om hvad det var, der 
skulle droftes.

Jeg er helt enig i det synspunkt, at der kun 
kan droftes og vedtages ting, der er sat pa 
dagsordenen.

Jeg skal iovrigt oplyse, at jeg til nasste lands
mode agter at forelasgge forskellige forslag til 
vedtasgtsasndringer for at gore Unionens love 
mere klare og for at undga misforst&elser frem- 
over.

Jeg beder derfor ogs4 dig om at mode op til 
nasste landsmode, sa du kan vasre medbestem- 
mende om, hvor store vore indtasgter (kontin- 
genter) og vore udgifter (aktiviteter) skal vasre.

Med venlig hilsen,

FRITZ NEUMANN 
formand for Fritflyvnings-Unionen 

Kjasrsvej 73, 4220 Korsor

Medlemmerne bestemmer 
Et grundlaeggende princip i Fritflyvnings-Unio- 
nens love er, at medlemmerne ved personligt 
fremmode til landsmodet kan fastlasgge ret- 
ningslinierne for Unionens arbejde. Bl.a. for at 
sikre medlemmernes muligheder i denne retning 
indfojede man i lovene nogle bestemmelser om 
ekstraordinaere landsmoder. Sidste ars ekstraor- 
dinaere landsmode viste tydeligt, at lovene 
trasnger til visse prasciseringer i denne forbin- 
delse. Det bor kun vasre muligt at indkalde til 
ekstraordinasrt landsmode med et rimeligt var- 
sel (f.eks. 4 uger) og med udsendelse af dagsor- 
den med en helt praecis formulering af de for
slag, der onskes til afstemning.

Det der skete i december 1977 var, at man 
indkaldte til ekstraordinasrt landsmode med en 
overordentlig flydende dagsorden (»fastlaeggelse 
af budget«), hvilket resulterede i, at debatten pa 
dette landsmode blev en malscetningsdebat frem 
for en diskussion af helt konkrete forslag.

Diskussionen gik pa, om man stimulerede 
fritflyvningsinteressen mere ved at stotte den in- 
ternationalt orienterede elite, eller om man 
skulle saette ind med at hjaslpe begynderne med 
billige byggesaet, kurser, osv. Resultatet af 
denne diskussion blev, at man — meget realis- 
tisk — mente, at vi alligevel ikke havde ressour- 
cer til at gore saerlig meget begynderarbejde, og 
at flertallet iovrigt mente, at man burde stotte

eliten med VM-gebyr-tilskud mm. Til gengasld 
lavede man sa en kapitalkrasvende introduk- 
tionsmedlems-ordning, der betyder, at f.eks. 
deltagere ρέ kommunale byggekurser kan blive 
gratis medlemmer af Unionen i op til 12 ma- 
neder, hvis de iovrigt er juniorer.

Den forste beslutning — tilskud til VM-delta- 
gere — lagde beslag pa renterne af vores VM- 
overskud. Den anden beslutning — introduk- 
tionsordningen — kraevede en kontingentforho- 
jelse. Og da kontingentfastsasttelse er en del af 
budgetlaegningen, var man formed i sin fulde 
ret til at fastsastte kontingentet pa det ekstraor- 
dinaere mode — uanset hvad det ordinasre mo
de havde besluttet.

Jeg vil altsii kraftigt understrege, at der er 
ikke begaet formelle fejl ved indkaldelde til og 
afvikling af det ekstraordinaere mode. Til trods 
for dette skal jeg vasre den forste til at beklage, 
at man trumfede disse beslutninger igennem, 
nar et ordinasrt landsmode havde besluttet at 
fastholde kontingentet. Beslutningerne pa det 
ekstraordinaere landsmode var praeget af mang- 
lende fornemmelse for, hvad medlemmerne 
uden for Hillerod- og Kobenhavns-omradet vil- 
le taenke. Og det har — som forudset — med- 
fort udmeldelser af ca. 15 aktive medlemmer.

Hvad gor man nu? — sporger Erik Knudsen. 
Og han mener selv, at man under alle omstasn- 
digheder bor aendre reglerne saledes, at en til- 
svarende situation ikke kan opsta igen. Jeg — 
og hele bestyrelsen — er helt enig med ham. Det 
bliver en opgave for bestyrelsen og medlemmer
ne pa nasste landsmode.

Man bor ogsd nok nasste gang vedtage, at 
kontingentet aldrig ma forhojes med mere end 
inflations-procenten uden godkendelse ved en 
urafstemning (dvs. skriftlig afstemning blandt 
alle medlemmer). Dermed skulle man ogsa 
imodekomme Finn Bjerres indsigelse.

Men udover disse lovindgreb ville det vasre 
dejligt, hvis medlemmerne kunne aendre deres 
opfattelse af, hvad et rimeligt kontingent er: 
Mange lasgger sammen og siger noget i retning 
af: Modelflyvenyt koster kr. 52,- for et ar, Flyv 
koster kr. 65,- pr. &r, forsikringen noget i ret
ning af en tier, og de fa breve og andre smating, 
der kommer fra unionen koster vel hojst en tier 
mere — ialt knap 140 kr. — og seniorkontin- 
gentet er 200 kr.!!! De svindler altsd 60 kr. 
vask.....

Sadan kan man ikke regne. Dels betaler se- 
niorerne i praksis »for meget«, sa juniorerne 
kan slippe billigere, og introduktionsmedlem- 
merne helt gratis. Men Unionen er mere end 
disse tjenesteydelser. Hvis Unionen ikke funge- 
rede, sa var der ingen storre konkurrencer — 
ingen forbindelse til FAI og andre aeroklubber 
— ingen model flyvebestemmelser — ingen Mo
delflyvenyt — ingen til at udbrede kendskabet 
til fritflyvning! Og det er ogsa disse ting, kon
tingentet bliver brugt til — f.eks. gennem opret- 
holdeise af et sekretariat.

Den holdning, som medlemmerne gerne mat
te opbygge, er, at de betaler kontingentet for at 
bevare fritflyvning som organiseret idrastsgren 
og hobby i Danmark.

Til slut et lille raseriudbrud:
Hvor er jeg dodtrast af at here, at »I der i 

bestyrelsen alligevel bestemmer det hele! '< Ja, 
vel gor vi sa! Og hvorfor? Fordi der ikke er an
dre, der gider lofte en finger for at gore en smu- 
le arbejde (undskyld I, der gor!!!). Hvem korer 
DIF-sagen og lavede et kasmpe-arbejde ved 
VM-77? — det gjorde Thomas Koster! Hvem 
laver regnskaber og lavede et kasmpearbejde 
ved VM? — Karsten Kongstad! Hvem klarer 
vores materialeudsalg? — det gor Jorgen Kors-

gaard! Hvem laver PR og lavede et stort arbej
de til VM? — det gor Fritz Neumann! Hvem 
laver Modelflyvenyt, lavede VM-arbejde og 
laver NM i ar? — det gor jeg! Og 
distriktslederne Peter Otte og Erik Knudsen 
sorger for konkurrencer og lavede iovrigt ogsa 
VM (og Erik laver NM sammen med Peter 
Buchwald — som ogsd lavede VM — og mig).

Langt det meste arbejde laves af bestyrelsens 
medlemmer! Og mange af dem er ogsa aktive i 
deres klubber. Naturligvis gor vi arbejdet, fordi 
det er morsomt — men det bliver ikke ved med 
at vasre lige sjovt, nar man gang p& gang bliver 
kritiseret for at vasre pamper. Hvor ville det 
vasre let bare at droppe det hele og sige: »I har 
ret, venner! Vi er nogle slyngler, der bare er 
ude pa at slit jer for penge og sabotere jeres 
flyvning! Vasrs’go — ansvaret er jeres!«

Vis, at I vil tage et ansvar. Gd ind i Unions- 
arbejdet — der er nok at tage fat ρέ. Begynd 
f.eks. ved at mode op til landsmodet i Korsor d. 
12. november 1978!

PER GRUNNET 
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Nyt fra
Linestyrings-Unionen

Konkurrence-
indbydelser
Aviators modelflyvere indbyder hermed til det 
arlige Limfjordsstaevne
Tid: D. 13.-14. maj 1978 
Sted: Hesteskoen ved Alborg 
Klasser: Alle klasser.
Startgebyr: 25,- kr. pr. klasse.
Program: d. 13/5 flyves fra kl. 11.00 og d. 14/5 
fra kl. 9.00. Begge dage flyves der i alle klasser. 
Spisning: Der er arrangeret spisning lordag af- 
ten kl. 19.30 i klubhuset til kr. 35,- pr. person. 
Max. 60 pladser. Madpakke til sondag koster 
kr. 12,-.
Prcemier: Hermed indkaldes alle vandrepoka- 
ler.
Tilmelding: Senest d. 6. maj inklusive betaling 
til:

Carsten Ullerup 
Snekkerstenvej 14 
9270 Klarup 
(08) 31 95 45

De storkobenhavnske klubber indbyder hermed 
til Windy-Pokalen
Tid: Sondag den 28. maj kl. 9.30.
Sted: Amager Faslled og DFDS-Sluseholmen. 
Klasser: Alle klasser.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse.
Der er prasmieuddeling efter konkurrencen. 
Tilmelding: Senest d. 24. maj til:

Jorgen Bobjerg 
Lupinhaven 2 
2730 Malev 
Tlf. (02) 65 46 67.

Hermed indbydes til den store konkurrenee 
Jura-Cup i Kraiwiesen, 0strig d. 27.-28. maj
Dette er et af de store stasvner i Europa og en 
forsmag pa VM til august. Der er dansk delta- 
gelse i ar.
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Henvendelse til:
Jens Geschwendtner 
Spidslodden 6 
2770 Kastrup 
Tlf. (01) 51 74 47.

Hermed indbyder Arhus linestyringsklub til 
Abne Jyske Mesterskaber
Tid: sondag d. 4/6 kl. 9.30.
Sted: Arhus Fragtmandscentral.
Klasser: Team-race, good-year og speed. 
Startgebyr: 15,- kr. for en klasse og 10,- kr. for 
folgende.
Tilmelding senest d. 31/5 til:

Ulrik Nielsen
Groftehojparken 163 lejl. 24 
8260 Viby.

Hermed indbydes til den store konkurrence 
Criterium Midden-Netherland i Utrecht, 
Holland
Denne meget store konkurrence tasller ogsa 
blandt de vigtige konkurrencer i Europa. Den 
flyves p& VM-banen 1976 pa et pragtfuldt an-

laeg. Det er i ar 10. gang, konkurrencen flyves, 
og der er reklameret med overraskende prae- 
mier.

Sidste ar deltog danske hold med meget fint 
resultat.

Konkurrencen er i kr flyttet frem fra oktober 
til d. 10.-11. juni. Der flyves i alle FAI klasser. 
henvendelse:

Jens Geschwendtner 
Wibrandtsvej 67 
2300 Kobenhavn S 
Tlf. (01) 59 62 13.

Haderslev Modelflyveklub indbyder hermed 
til Hertug Hans Stsevne
Tid & sted: Sandag d. 11. juni pa Haderslev 
MFKs baner kl. 9.30.
Klasser: Combat.
Startgebyr: 10,- kr.
Tilmelding: Senest d. 3. juni til:

Kurt Pedersen 
Jomfrustien 26 
6100 Haderslev 
Tlf. (04) 52 51 01.

De storkobenhavnske klubber indbyder hermed 
til Comet-Cup
Tid & sted: Sandag d. 18. juni kl. 9.30 pk 
Amager Faelled. Kl. 12.00 pk DFDS.
Klasser: Alle klasser.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse.
Der er praemieuddeling efter konkurrencen. 
Tilmelding senest d. 14/6 til Hans Geschwendt
ner, Wibrandtsvej 67, 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 59 
62 13.

Nordisk Mesterskab
Hvis man er interesseret i at deltage i Nordisk 
mesterskab, afholdes det den 1.-2. juli i Oxelo- 
sund i Sverige. Oxeldsund ligger ca. 50 km fra 
Stockholm.

Unionen har endnu ikke ftet naermere be- 
sked, men er man pa nuvasrende tidspunkt in- 
teresseret, kan man ringe til Ingemar Larsson i 
Sverige p& tlf. 031/18 72 71 og f t  naermere be- 
sked.

V erdensmesterskaberne 
1978
Der er nu kommet nyt om VM i England. Der 
flyves i alle FAI klasser pa Woodwale flyvesta- 
tion ved Liverpool i dagene d. 4.-10. august.

Deltagerne skal indlogeres pa Liverpool uni- 
versitet, der kan rumme 1000 personer. Dette 
ligger ca. 30 km fra flyvepladsen, s& der vil bli- 
ve arrangeret transport.

Det vil vaere muligt allerede at blive indkvar- 
teret fra den 30. juli. Der vil ogsa blive arrange
ret camping-plads.

Dette VM er blevet sihet sammen med skala- 
VM for at holde omkostningerne nede, sa der 
bliver rigeligt at se pa for eventuelle tilskuere og 
ledsagere.

Gebyrerne for deltagelse bliver folgende:
35 pund for deltagere inch banketbillet men 
excl. indkvartering og mad.
15 pund for ledsagere inch banketbillet men 
excl. indkvartering og mad.
40 pund for indkvartering inch mad.
10 pund for at campere.

Forelebigt program:
5/8 Skalabedommelse og training.
6/8 Skalabedommelse /  combat rd. 1 /  speed 

rd. 1 /  Stunt rd. 1 /  team-race training.
7/8 Skala rd. 1 /  combat rd. 2 /  stunt rd. 2 /  

speed rd. 2 /  team-race rd. 1.
8/8 Skala rd. 2 /  stunt rd. 3 /  speed training /  

team-race rd. 2.
9/8 Skala rd. 3 /  team-race semi + finale /  

combat finale /  stunt rd. 4 /  speed rd. 3. 
Banket afholdes den 9/8 kl. 20.00 og praemier 
gives kl. 22.00.
Om aftenerne er der bide diskotek og films- 
forevisninger.

Er du interesseret i at komme med enten som 
deltager, ledsager eller holdleder, bedes du give 
besked snarest, sa du kan fa mere detaljerede 
oplysninger sa snart de kommer. Er du interes
seret i en grupperejse med Englandsbddene eller 
en samlet bustur, bedes du angive dette. Kon- 
takt sekretariatet, tlf. (05) 86 62 19.

Hans Geschwendtner overhaler Teixeira fra 
Portugal ved EM 1977. Gentages dette 
ved VM i England til august?
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f ---------------------- ALT I RC-UDSTYR

MODEL
Vi sender overalt
—  Portofrit ved kob over kr. 200,-.

1 \ V >  CENTER
OLE HARDER
Torsholms Alle 6 —  3400 Hillerod
Tlf. (03) 28  66 00  — ogsi aften

s__________________________
Postgiro nr. 7 31 77 19

NYHED: RC-BILER FRA GRAUPNER
Formel 1

I  til gloderars- 
motor fra 
3,2 til 4 cm3, 
79,8 km/t .

KUN 998,-

Porsche
m. elmotor, 
50 km/t

KUN 598,-

Er du interesseret i oprettelse af en ba
ne for RC-biller, s i ring til Ole Harder!

WEBRA SPEED
61 F ..........  675,-
40 RC ........  575,-

Snuerle-
motorer

05 MAX
60 FSR 895,- 
40 FSR 595,- 
Incl. lyddaemper

NYT: Vi yder
6 mdr. garanti pa 
Webra og OS

RADIO- 
ANL/EG

VARIOPROP FM EXPERT 14 S . . .  4.695,- 
MICROPROP-VARIOMODUL

PROFFS. 7 kanal ...................... 4.995,-
MULTIPLEX PROFF. FM 7 ..........  3.995,-
FUTABA FM 35 6 kanal ................ 2.595,-
Ved kab af nyt radioanlaeg modtager vi gerne dit 
brugte anlseg i kommission.

NYHED:
»Funny Fly«
Dansk byggesset - Alle 
tiders begynderfly. Kan 
bygges p i f i  timer. Mo
tor 5-6,5 cm3.

KUN 235,-
Ekstra plan KUN 110,-.

F/ERDIGBLANDET 
BR/ENDSTOF ___ 5 I kun 38,00

WEBRA resonansrar —  komplet KUN 365,-

NYHED: Resonansrar til OS og HB komplet KUN 265,-

NYHED 
FUTABA 
SERVO .

Traek 2 kg 
Vaegt 44 g 
20x40x39 mm 
Passer til 
naesten al
le anlseg!

. KUN 168,-

Startklemme
med
pimonteret 
NC-accu 
batteri 1.25 V 
- 4.0 AH

KUN 65,-

SINTERCELLER 
1.2 V - 0.45 AH 
Tilbudspris . KUN 15,-
v. 10 s tk .................13,85
Taler hurtigopladning

Vi leverer selvfolgelig alt i smi- 
dimser og tilbeher til RC-fly, 
-bide og -biler.

Ring (03) 28 66 00
—  ogsi aften
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Futaba
— er japansk kvalitet
— har anlaeg pa savel AM som FM
— har anlaeg fra 25 MHz og 35 MHz
— findes som 2-kana! (2 servo)
— findes som 6-kanaI (6 servo)
— har vaerksted i Danmark
— er godkendt af P&T
— kan levere alle reservedele

har 11 forskellige typer servoer

Billedet viser Futabas 2-kanals proportionalanlaeg, 
der leveres kom plet med servoer, batterikasse, mm. Iige 
til at bygge ind i modellen.
Anlaegget er isaer velegnet til svaevemodeller, m otor- 
glidere og sma m otorm odeller.

Futaba importeres af:
Thorngreen, Vimmelskaftet 34, 1161 Kobenhavn K, tlf. (01) 14 46 48


