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Emupner GRUflDIG
e l e c t r o n i c M a n o p n y ;

NY PRISER fra 1. marts 1977:

Helt komplette AM-anlseg med 
12-kanal S-sender:
3792/2, med 2 servoer........kr. 1.655,-
3792/3, med 3 servoer........kr. 1.890,-
3792/4, med 4 servoer........kr. 2.125,-
Anlaeggene kan yderligere udbygges i 
modtageren til 5 eller 6 servoer.
Krystai efter onske i 27 mHz-b§ndet. 
Kan leveres omg^ende.

Helt komplette FM-anlaeg med 14-kanal 
S-sender i 27 eller 40 mHz-b&ndet:
27 mHz 40 mHz
2728/4 4028/4, med 4 servoer . kr. 3.275,-
2728/5 4028/5, med 5 servoer . kr. 3.495,-
2728/6 4028/6, med 6 servoer . kr. 3.715,-
Kan leveres omgaende.
Ny priser pa FM-sendere og modtagere —  og 
en ny let forenklet 8-kanal FM-sender —  
sporg forhandleren om priser, leveringstid 
osv.

NYHED
forventes leveringsklar 
September 1977.

Kan bygges uden hjulstel, med styrbart 
hjulstel eller med optraekkeligt, styrbart hjulstel

nr. 4647, DELTA X 1200
Vingespaend 1160 mm 
Motor 5-6,5 cm3. 
Deltavingen faerdigbygget, 
beklaedt og monteret med 
bowdentraek til kraengeror.

IB ANDERSEN HOBBY APS., 9620 AALESTRUP —  Generalagentur for GRAUPNER i Danmark
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Forsiden:
Knud Hammeken starter sin RC-svaeve- 
model pa Hanstholm-skrtenterne.

Vi opfordrer lseserne til uopfordret at 
sende os artikler, fotos, laeserbreve, teg- 
ninger, gode rdd og kritik.

Redaktionen sluttet d. 15/6-77. 
Dead-line for nr. 4/77: D. 1. august.

»KINGCAT« — Som den forste i en serie af 
nye motorer fra det engelske modelmotorfirma 
»Kingshire« er der just blevet sendt en 1,49 cm3 
dieselmotor p i markedet, »Kingcat«. Motoren 
er med frontindsugning og er tvaerskyllet samt 
er uden kuglelejer. Den kan i ydelse mm. sam- 
menlignes med Webra Record og P.A.W. 1.49.

LUIS PETERSEN, vores betroede medarbej- 
der, er blevet udnaevnt til «autoriseret BUGL- 
reparat0r« med hele jorden som omrade. Med 
andre ord; skal din Bugl-motor repareres, skal 
den sendes til Luis og ikke til Bugl.

RC-HOLD — Til VM i RC-kunstflyvning i 
Springfield i USA har Sverige udtaget folgende 
tre: Kenneth Holm, Bengt Lundstrom og Benny 
Kjellgren.

A2-BYGGES/ET — «Ultimate Dragmaster« er 
en A2-model, der fas som kvalitetsbyggesaet. 
Alle dele er udskdret, og der er taget sasrligt 
hensyn til udvaelgelsen af balsa og krydsfiner. 
Saettet koster 30 dollars pr. luftpost. Skriv til: 
RM Enterprises, 3255 NW Crocker Lane, Alba
ny, Oregon 97321, USA.

BRIT1SKE MESTERSKABER — De engelske 
mesterskaber straekker sig i dr over to week
ends: 20.-21. august og 26.-27.-28.-29. august. 
Fritflyvning afholdes den forste weekend. Der 
flyves pd RAF’s flyveplads Little Rissington, 
der ligger ca. 13 km nord-nordvest for Burford, 
Glos.

Det er en meget imponerende konkurrence, 
sd hvis du alligevel kommer pd de kanter, skulle 
du kigge med.

S0STJERNEJAGT — For nogle dr siden true- 
de en sostjerneart med totalt at odelasgge ad- 
skillige af de store koralrev, der beskytter ha- 
vene i de sydlige lande. Forskere fra Cambridge 
blev tilkaldt, og de klarede problemet med loka- 
lisering af rev og sostjerner ved at bruge en stor 
RC-model udstyret med et kamera. Modellen 
styredes af David Miller fra Cambridgeklubben, 
og han fik pd denne mdde en billig ferie.

CEROS 130 — Hvem kender noget til denne 
motor? Pd krumtaphuset er stemplet »CEROS 
130«. Hvem har lavet den? Hvor og hvorndr? 
Nasrmere oplysninger modtages med gltede pd 
redaktionen.

RC-HELIKOPTERST/EVNE — I Stockholm 
afholdes et stort RC-Heli-staevne d. 27-28/8. 
Naermere oplysninger kan fds fra Jan Leven- 
stam, Movagen 26, 163 60 Spdnga, Sverige.

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

V

FORSIDE-DILLER — Pd forsiden af marts- 
nummeret af det italienske modelflyveblad 
»Modellistica« vises en gigantisk RC-svaevemo- 
del. Over 5 meter i spaendvidde. Man sporger 
uvilkarligt sig selv, om ikke hensigten med at 
bygge netop sadan en model har vaeret at kom- 
me pd forsiden ....?

Vi onsker naturligvis ikke at skuffe den lyk- 
kelige ejer af modellen, men nojes med et be- 
skedent en-spaltet foto af hans frembringelse. 
Og bringer i stedet et billede af en praktisk og 
velflyvende konkurrencemodel pd vores forside.

RADIO OM RADIOSTYRING — I maj mdned 
var der et indslag i Danmarks Radios udsendel- 
se »B0rneradioen« om radiostyrede modelfly. 
Det var et godt indslag med to unge mennesker, 
der fortalte om deres hobby til Elith Norholm, 
som for har vaeret meget opmasrksom pd vores 
hobby og givet et godt indtryk til lytterne om 
modelflyvning.

T/R-INSTRUKTIONSBOG — Der er blevet 
nedsat en komite, der skal lave en instruktions- 
bog for team-race juryer. Det er kun aktive 
folk, der er i komiteen, sd forhdbentlig kommer 
der virkelig et guldasg fra dem.

Medlemmerne er: Dave Rudd og Dave Clark
son, England, Henry Nelson og Larry Jolly, 
USA og Enrico Flores og Rob Metkemeyer fra 
Holland.

REKORDER — Pd New Zealand er der sat ny 
rekord i FAI team-race af Brown/Robinson, 
der med en ombygget K&B 15 i en model, der 
vejer 580 g, fik noteret 4:20,6.
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Bliv medlem af en modelflyve-union!
Der findes tre modelflyveorganisationer i Danmark — Fritflyvnings-Unionen, Linestyrings-Unionen og 
Radiostyrings-Unionen. De tre unioner arbejder sammen i Dansk M odelflyve Forbund  og er endvidere alle 
tre tilknyttet Kongelig Dansk Aeroklub.

Unionerne varetager medlemmernes sportslige interesser, de afholder staevner, arrangementer, de udgi- 
ver medlemsblade og de fastsaetter og ajourforer reglerne for de forskellige modelkategorier.

Gennem medlemskab af en (eller flere) af unionerne vil man komme i kontakt med andre modelflyvere, 
og i alle tre unioner gores der et stort arbejde for at hjaslpe nye medlemmer over de problemer, der nor- 
malt knytter sig til vores hobby for begyndere.

F ritflyv nings-Unionen Sekretariat:
Fritflyvnings-Unionen 
Alborggade 17, 4.th. 
2100 Kobenhavn K 
Tlf. (01) 26 08 36

Kontingent:
Juniorer (til og med det ar, hvor man fylder 18): kr. 70,-. Seniorer: kr. 150,-.

Fritflyvnings-Unionens medlemmer er direkte medlemmer af Kongelig Dansk Aeroklub og modtager Aeroklubbens 
medlemsblad »Flyv«. Medlemmerne er ansvarsforsikret i sager, der har med deres flyvevirksomhed at gore. Medlem- 
merne modtager gratis »Modelflyvenyt«. Gennem unionen forhandles forskelligt grej — hojstartsspil, timere, div. teg- 
ninger og et byggesaet til en letbygget svaevemodel.

Fritflyvnings-Unionen afholder arligt ca. 6 storre konkurrencer og ca. 12-15 mindre. Desuden afholdes sammen med 
Linestyrings-Unionen en sommerlejr af en uges varighed i industriferien.

Klubber tilsluttet Fritflyvnings-Unionen findes i Hillerod, Gentofte, Kalundborg, Ringsted, Odense, Hejnsvig, Skjern, 
Fredericia, Harreslev. Fa adresser pa sekretariatet.

Linestyrings-Unionen

Kontingent:
Kr. 35,- pr. ar.

Sekretariat:
Linestyrings-Unionen 
Gormsvej 14 
7080 Borkop 
Tlf. (05) 86 62 19

Linestyrings-Unionen er tilknyttet KDA, saledes at medlemmerne kan deltage i Internationale konkurrencer. Med
lemmerne er ansvarsforsikret i sager, der har med deres flyvevirksomhed at gore. Medlemmerne modtager gratis 
»Modelflyvenyt«. Unionen saelger tegninger til linestyringsmodeller til medlemmerne.

Linestyrings-Unionen afholder arligt 5 store og ca. 15 mindre konkurrencer. Desuden en modelflyvesommerlejr 
sammen med Fritflyvnings-Unionen.

Klubber under Linestyrings-Unionen findes i: Alborg, Arhus, Kastrup, Borkop, Haderslev, Birkerod, Svendborg, 
Bagsvserd, Ilskov, Vinderup, Hornslet, Ballerup, Grindsted.

Radiostyrings-Unionen &“ lonen
Paludansvaenge 4 
4700 Nrestved 
Tlf. (03) 72 21 07

Kontingent:
Arskontingentet er kr. 80,-.

Radiostyrings-Unionens medlemmer er direkte medlemmer af Kongelig Dansk Aeroklub, men modtager ikke med- 
lemsbladet »Flyv«. Medlemmerne er ansvarsforsikret i sager, der har med deres flyvevirksomhed at gore. Medlemmer
ne modtager hver anden maned medlemsbladet »RC information«.

Radiostyrings-Unionen afholder arligt ca. 10 store staevner og ca. 15 mindre. Der afholdes en speciel RC-sommerlejr 
— i hr d. 16.-24. juli ved Haderslev.
Klubber under Radiostyrings-Unionen findes i ca. 40 byer fordelt over hele landet.
Ved henvendelse til sekretariatet kan man fa oplysning om adresser pa de naermeste klubber.

Stot din hobby — bliv medlem af en modelflyve-union!
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MVVS — den tjekkoslovakiske motorfabrik, 
har bragt en ny 2,5 cm3 motor pi markedet i 
bide glod- og dieselversion. Motoren skulle 
ifolge pilidelige kilder kun koste ca. 200,- i 
Tjekkoslavikiet.

Udforslen er en smule ri, men cylinder og 
stempel siges at vaere i orden. Motoren har bag- 
udstodning og schnuerleskylning samt 2 kugle- 
lejer. Den tjekkoslovakiske elite er allerede fly- 
vende med den, og mon ikke vi fir den at se 
ved VM i fritflyvning.

PROFI-MERITER — Profi-motorerne som vi 
tester andetsteds i bladet, er konstrueret og pro- 
duceret af Hans Hornlein. Det var ogsi Horn- 
lein, som havde konstrueret den udgiede Tai- 
fun Orkan — en 2,5 cm3 racerdiesel, i konstruk- 
tion meget lig Webra Mach 2, blot med bagski- 
veindsugning.

CL-EM — Ved EM i linestyring kunne Per/Ole 
Hasling have deltaget uden for landsholdet, da 
de er regerende Europamestre i team-race. Det 
gor de desvaerre ikke, men Per Hasling er blevet 
opfordret til at sidde i team-race juryen, hvilket 
han har accepteret.

BYRAD TIL CL — Der har vaeret afholdt mo- 
delflyveopvisning i Gladsaxe kommune, siledes 
at Byridet har kunnet konstatere, hvad det er 
for noget man er ved at bevilge penge til. Der 
blev vist Combat foran Orkans nye klubhus, og 
banearbejdet i Gladsaxe siges at gi godt frem- 
ad, men det hiber vi snart at kunne vende tilba- 
ge til her i bladet.

RC HELIKOPTER OVER KANALEN — D.
17. juli 1974 blev Den engelske Kanal krydset af 
en radiostyret helikopter. Modellen var en Bell 
212 Twin-jet, der var udstyret med en HB 61 
stamo p i 9,97 cm3 og 2 liter brasndstof. Turen 
tog 67 minutter og var p i 52 km i linie. Piloten 
sad i en rigtig helikopter, der floj ved siden af.

LEKSIKALT — Det er en sand fornojelse at sli 
op i Lademanns Leksikon nr. 12 malt-muni p i 
side 254-255 under modelflyvning. Der er en 
god 3-spaltet forklaring samt ikke mindre end 4 
farvebilleder af gode modeller samt 3 billeder af 
motorer med ydelser, omdrejningstal, etc. En 
hel side. Strilende reklame for vores hobby.

COME-BACK — Thomas Kongsted gor i ir  
come-back p i det danske fritflyvnings-lands- 
hold. Thomas opniede i 1965 den bedste place
ring nogen dansker har fiet siden »familien 
Hansen«s store tid i begyndelsen af halvtredser- 
ne. Thomas blev da nummer otte i A2-klassen. 
I i r  deltager han dog ikke blot p i egne vegne, 
men p i hele holdets, idet han er udpeget som 
dansk holdleder.

SOMMERLEJRCHEF — Sommerlejren risike- 
rer at vaere uden chef i dagene d. 25.-27. juli, 
idet det ikke er lykkedes Chr. Wolfhagen, der 
skulle have vaeret lejrchef, at f i  fri. I stedet ta- 
ger Jorgen Korsgaard sig af dette job, men han 
kan ikke komme disse tre dage. Aflosere udbe- 
des? Kontakt FF-sekretariatet hurtigst muligt.

HUSK VM — Laesere af »Modelflyvenyt« er 
naeppe helt uvidende om, at der i dagene d. 
6.-12. juli afholdes VM for fritflyvende model
ler p i Roskilde Lufthavn.

Vil du se flyvning, si kom torsdag d. 7. fra 
kl. 15.00, fredag fra kl. 16.00, lordag fra kl. 
16.00 og sondag fra kl. 16.00. For de morgen- 
friske vil der ogsi vaere ting at se om morgenen 
fredag, lordag og sondag kl. 03.50-08.10.

VM I LINESTYRING — Det er nu afgjort, at 
VM-1978 i linestyring kommer til at foregi i 
England.

Det skal flyves p i RAF basen Woodvale naer 
Liverpool, og deltagerne skal overnatte p i Li
verpool University. Datoen er det mest over- 
raskende — 4.-10. august.

Forhibentlig bliver der stor interesse for at 
komme p i holdet — for bortset fra modelflyv- 
ningen er England et spaendende land at besoge. 
Bl.a. kan anbefales et meget stort opbud af fly- 
vemuseer, etc.

AFTAGELIG VINGE — Robert Petersen har 
Iigesom Henry Hviid lavet en stunter med afta- 
gelige dele. Han er blot giet endnu videre i ar- 
bejdet, idet ogsi halen er aftagelig p i den fan- 
tasdsk smukke model.

AND -— I det engelske blad CLARA, kan man 
laese om »De svenske mesterskaber i Alborg« — 
Det er ikke en konkurrence der var p i vores ka- 
lender.

POKALFINALE — For den engelske pokalfi- 
nale i fodbold p i Wembley Stadion var der op- 
visning med linestyrede modeller. Det m i vaere 
en fantastisk oplevelse at flyve med sin model 
for ojnene af 100.000 tilskuere.

OPTR/EKKELIGT UNDERSTEL — Det ost- 
rigske hold Gurtler/Baumgartner har lavet en 
model med optraekkeligt understel til EM. Des
vaerre havarerede modellen totalt under de for- 
ste proveflyvninger — selv motoren var fuld- 
staendig smadret.

REKORDER — I Australien faldt der to rekor- 
der, nemlig i FAI speed ved Robin Hiern, der 
med en Rossi fik 218,3 km/t, og i team-race ved 
Oddy/Reichardt, der med en Bugl fik 4:13,2.

FORSINKET — Som det er tradition for mo- 
delflyveblade udkom »Modelflyvenyt« nr. 2 
staerkt forsinket. Dette faldt adskillige laesere si 
hirdt for brystet, at vores kontor blev kimet 
sonder og sammen. Det er den slags vi saetter 
pris p i (omend Jytte og Steffen p i kontoret var 
lige ved at blive traette af det).

Arsagen til forsinkelsen skal findes i konflik- 
terne p i det grafiske omride, der jo netop korte 
for fuld kraft, da vi producerede nr. 2.
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Verdensmesterskab i Odense
Regn og storm prcegede VM 
i svcevemodelklassen i 1954
I disse tider, hvor vi alle gar og krydser 
fingre for et perfekt forlob af arets ver- 
densmesterskaber ved Roskilde, kan man 
ikke undlade at se tilbage pa sidste gang, 
danske modelflyvere stod for et lignende 
arrangement. Pa Beldringe lufthavn ved 
Odense afholdtes i 1954 VM i svaevemo- 
delklassen.

De ovrige fritflyvningsklasser, wakefield 
og gas, var henlagt til USA. Det var sale- 
des ikke nasr sa stort et arrangement som i 
ar. Der var »kun« kommet 150 mand fra 
18 lande (i ar regner man med 5-600 mand 
fra 30-35 lande). Det var da fjerde gang, 
der afholdtes officielt mesterskab i den ret 
nye A2-klasse (nu kaldet FI A), og med 71 
aktive deltagere markeredes klassens hur- 
tige popularitet.

Vejret har altid v as ret et problem for 
danske modelflyvere. I 1954 fik man efter 
en manedlang periode med godt vejr regn 
og blaest, da mesterskaberne abnede den 
25. juni. Man havde i indbydelsen forbe- 
redt de udenlandske deltagere p& det usta- 
bile vejr i Danmark, men noget sa darligt 
havde man dog ikke regnet med. Vejrud- 
sigten sagde vind pa 15-20 knob og byger 
om lordagen. Om sondagen, der var reser- 
vedag, skulle det blive endnu vaerre. Disse 
udsigter holdt stik.

De, der deltager i arbejdet med dette Srs 
VM, kan bevidne, at der ligger et stort 
forarbejde bag et sadant arrangement. Det 
var naturligvis ogsa tilfaeldet i 54. Det 
kneb bl.a. med at skaffe det nodvendige 
antal hjaelpere. Saledes matte man f.eks. 
nojes med 10 tidtagerhold, hvor man hav
de regnet med et til hver nation. Foruden 
den saedvanlige modelkontrol for konkur-

rencen, gennemforte man tillige vaegtkon- 
trol af alle modellerne for hver periode. 
Det kraevede naturligvis yderligere mand- 
skab. Det ma bemaerkes, at de omkring 50 
hjaelpere fra hele landet selv matte betale 
ophold og kost.

Flytrafikken pa lufthavnen var begraen- 
set til et minimum, saledes at der foruden 
de nodvendige avis-fly kun startede en 
KZ-III, der med godt resultat blev brugt 
til at lokalisere forsvundne modeller.

Om formiddagen fredag den 25. juni 
blev mesterskaberne abnet af KDA’s da- 
vaerende generalsekretaer John Foltmann. 
VM-lederen var den nuvaerende generalse- 
kretaer Per Weishaupt. Fredagen anvend- 
tes i ovrigt til model- og startlinekontrol,

trimning og holdledermode. Sekretariats- 
folkene og andre hjaelpere lavede general- 
prover pa deres funktioner. Man havde 
planlagt en sengetid kl. 21, men da mange 
onskede at udnytte det noget roligere vejr 
om aftenen, blev busserne, der korte del- 
tagerne til hotellerne i byen, noget forsin- 
ket.

Lordag morgen skulle forste periode 
starte allerede kl. 5.00 for at udnytte det 
saedvanligvis noget roligere morgenvejr. 
Der var derfor vaekning kl. 3.00! Vinden 
gik nogenlunde pa langs ad den smalle 
flyveplads, men regnbyger praegede de 
forste to perioder. Senere blaeste det yder
ligere op, men regnen ophorte.

Resultat erne var usaedvanligt sma. I 
forste periode blev der kun flojet to 
max’er, i anden kun et. Gennemsnittet for 
forste periode var 66 sek., for anden 58 
sek. I de tre sidste perioder blev der flojet 
flere max’er, men samtidig en del 0-star- 
ter, saledes at gennemsnittet kun steg nog- 
le fa sekunder.

Franskmanden Templier floj sin model 
vaek i tredie periode. Den blev om efter- 
middagen fundet lidt nord for Kalundborg 
efter en flyvning pa omkring 55 km. Det 
var den anden modelsvaeveflyvning over 
Storebaelt. Den slags flyvninger sker na
turligvis kun ved uheld, men det kunne al- 
ligevel vaere interessant at hore, om noget 
lignende er sket siden?

Gennem hele konkurrencen skete der 
store aendringer i placeringerne netop pga. 
de meget svingende tider. Slutplaceringen 
blev en dobbeltsejr til Vesttyskland med 
Rudolf Lindner som vinder og I. Rechen- 
berg pa andenpladsen. Ogsa holdsejren 
gik til Tyskland. Det danske hold blev nr. 
6, og Svend Pedersen blev bedst placerede 
dansker pa en 16. plads. Det blev den- 
gang, hvor Danmark hidtil havde vaeret 
ret dominerende i klassen, betegnet som 
en skuffelse. I ar vil vi vist vaere meget til- 
fredse, hvis det gar vort FlA-hold sa 
godt! Svend Gmnlund

0verst det vindende tyske hold — Rudolf Lindner nr. 2 fra venstre. Herunder Barge Hansen.
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Hans Hansen A2 VM 53

X o 1 ,25 2,5 5 lo 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o loo
1 , 0 3,1 4 ,4 6 ,4 9 ,3 11 ,7 1 2 ,5 12,7 12 ,5 1 1 , 8 l o , 3 8 , 0 4 ,5 o , 2
1 , 0 o , 2 0 , 0 O , 0 o ,4 1 , 6 3,1 4 ,o 4 ,4 4,5 4 ,4 3,5 2 , 1 0 , 0

A2-profiler - fa r  og nu
Arne Hansen fortaeller her om 
noget af baggrunden for den 
danske VM-sejr i 1953, hvor 
Hans Hansen blev individuel 
verdensmester i A2.

VM i Danmark! — Det er 23 ar siden, vi 
sidst havde dette arrangement, og da var 
det alene A2-mesterskabet, der blev 
kaempet om i strid blaest og regn i Beldrin- 
ge ved Odense.

Nir VM-staevnet i 1954 tilfaldt Dan
mark, var det en folge af Hans Hansens 
VM-sejr iret for i Bled i Jugoslavien.

En af de faktorer, der dengang forte til 
Hans’ sejr, var anvendelsen af et planpro- 
fil, der brod med davaerende praksis.

Historien bag dette profil gar tilbage til 
VM i Graz i Ostrig 1952. Mesterskabet 
blev afholdt som morgenkonkurrence i 
hhb om at nedsaette termikkens indflydel- 
se.

Der var tre perioder med 5. min. max. 
og 100 m line. 1. periode foregik kl. 5.00-
6.00, 2. periode kl. 6.00-7.00 og sidste pe
riode den efterfolgende morgen kl. 5.00-
6.00.

middelkurvehvaelving beliggende ved 30- 
35 pet. af korden og 7-8 pet. tykke. Disse 
profiler blev indfort i arene omkring 1945 
samtidig med erkendelsen af Reynoldstal- 
lets betydning. De afloste de meget tykke 
profiler, der var hentet direkte fra flyindu- 
strien.

For VM-53, der ogsi skulle afvikles 
tidlig morgen, blev der arbejdet meget 
med nye profilformer. Vi forsynede vore 
gamle modeller med indstillelige flaps for 
at finde den bedste indstillingsvinkel.

Det blev herved klart, at man med de 
normalt anvendte profiler forsynet med 
flaps kunne opna en forbedret flyvetid i 
rolig luft. Selv om glidetallet blev forrin- 
get, blev flyvehastigheden nedsat sa 
meget, at synkehastigheden ogsi blev min- 
dre.

Naturligvis blev dette som sa meget nyt 
overdrevet i starten, og i turbulent luft gav 
det ofte bagslag.

Hans konstruerede sin nye VM-model

med indbygget flapsvirkning i profilet. 
Det var selv p i den tid forholdsvis tykt, 
ca. 10 pet., og middelkurvens hvaelving pa 
ca. 8,5 pet. blev placeret ved ca. 47 pet. af 
korden.

Dette profil blev altsa medvirkende til 
en VM-sejr under meget fugtige vejrfor- 
hold.

Den Internationale opmaerksomhed, der 
blev om emnet, bevirkede, at A2-profiler- 
ne i de folgende ar blev udviklet i denne 
retning.

De seneste ars dagkonkurrencer, der har 
medfort den saerlige taktiske termiksog- 
ning, har ikke givet nogen stor asndring af 
planprofilerne.

Der kan dog spores en udviling mod lidt 
mindre hvaelvede profiler. Dette vil forage 
modellens flyvehastighed, og det kan for- 
bedre dens laengdestabilitet under indflyv- 
ning til et termikomride.

Et typisk A2-profil, som anvendes idag, 
kan karakteriseres ved: 6,5-7 pet. tykkelse, 
6,-6,6 pet. middelkurvehvselving beliggen
de ved 40-45 pet. af korden.

Fra VM-54: Herover Hans Thomann. Og ne- 
derst onsker Hans Hansen Rudolf Lindner til- 
lykke efter sejren.

1. periode fandt sted i rolig luft, mens 
morgendisen endnu la over omridet. Efter 
denne start havde Ove Nesdam periodens 
eneste max.

Der blev derfor stor interesse for Oves 
model. Udover et relativt stort sideforhold 
var der det karakteriske ved vingen, at 
bagkanten ved dopeningen havde trukket 
sig og faet en ekstra nedbojning. Man dis- 
kuterede meget, om dette havde haft be
tydning for den (efter davaerende forhold) 
hoje flyvetid uden termik.

Den gode start kunne dog ikke folges op 
i anden periode. Den mere turbulente luft 
samt en miske lidt overmodig ekstra trim- 
ning forte til stall.

Vi rejste imidlertid hjem med hovederne 
fulde af ideer.

Der blev p i den tid foretrukket 
planprofiler som Sigurd Isacssons SI 
63008 og tidlige Benedek-profiler som B 
8356 b. Dvs. profiler med den maximale
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Little Bugbear
En simpel og stcerk trcener 
til 0,8 cm3 motorer
»Little Bugbear« er udviklet
1 Svendborg Modelflyveklub, 
hvor den gennem flere ar er 
blevet bygget og flojet med stor 
succes af bade begyndere og 
viderekomne. Asger Bruun- 
Andersen fortasller om den.

Allerforst motoren; modellen er konstrue- 
ret til den mest udbredte 0.49 motor der 
findes, nemlig Cox 0.49 Babe Bee, Golden 
Bee etc. — Motorer, der er forsynet med 
indbygget tank og pispaendingsflanger 
bagpa.

Har du imidlertid en motor med flanger 
pa siden, er der intet til hinder for at ud- 
fore et motorfundament som vist alterna- 
tivt samt en tank dertil.

Bygningen pabegyndes ved forst at stu- 
dere tegningen, siledes at du helt er inde i 
de forskellige detaljer etc.

Start med udskaeringen af ribberne, der 
laves af 3 mm balsa. Skaer en skabelon i 
krydsfiner, si er det nemt at udskaere de 
seks ribber helt ens. Skaer p i dette tids- 
punkt huller til styreliner i tre ribber. Cen- 
terribben, der er lasngere end de andre, 
udfores af 2 lag 5 mm balsa, imellem hvil- 
ke der laegges et tilsvarende stykke 1 mm 
krydsfiner. Opmasrk det firkantede hul til 
trekantsfundamentet og skaer (fil) det ud.

Forkanten kan enten laves af en massiv 
20 x 20 mm balsaliste eller den kan limes 
sammen af 2 stk. 20 mm brede strimler af 
en plade 10 mm balsa. Hovl eller snit den i 
form for samling med ribberne. Bagkan- 
ten og orerne udskasres af 5 mm balsa.

Derpi sarnies planet i henhold til teg- 
ningens mil, bemaerk at inderste plan (det 
med styrelinerne) er lidt storre end det 
yderste.

Si limes haleplanet p i plads — dette er 
samlet med hojderoret og finpudset som 
vist pi  tegningen — inden det fastlimes.

Derefter anbringes de 4 stykker 1 mm 
balsatrekanter p i haleplanet, de fire 2 mm 
balsatrekanter ved centerribben/forkanten 
og styretojet, der er samlet som vist p i 
skitsen, limes p i plads i det tidligere ud- 
farte hul i centerribben. Styretojsfunda- 
mentet sikres med et lille som som vist pi 
tegningen.

Det skal Iige bemaerkes, at de to stykker
2 mm messingror, som styrelinerne gir 
igennem, bores gennem oret.

Motorfundamentet, der er udfort af tre 
lag 10 mm balsa, der er sammenlimet til 
en klods tildannet som vist p i tegningen 
og forsynet med en 5 mm krydsfinerplade 
for enden (keg maerke til at dette er an-

bragt lidt ude af vinkel for udadtraekkets 
skyld), kan derpa pilimes. Bide ved pi- 
limningen af krydsfineren og ved pilim- 
ningen af fundamentet til forkanten er det 
vigtigt at huske at limdraenke, da dette 
foroger styrken betragteligt. (Limdraenk- 
ning: Smor kontaktfladerne ind i lim, lad 
limen torre, smor lim pa igen, og saml fla- 
derne).

Derpi er vi klar til beklaedning — naes- 
ten!

Nu skal du virkelig ofte god tid pa en 
finpudsning af modellen. Slib alle ujaevn- 
heder, limknolde, forkant .... alt .... 
jaevnt og glat. Du fir en meget pasnere 
model, der samtidig bliver meget nemmere 
at beklaede.

Som beklaedning er plastfolie (solarfilm, 
mono-kote, melinex etc.) absolut nr. 1.

Folg brugsvejledningen for det respekti- 
ve produkt, og kort efter har du en si 
godt som flyveklar model.

Der mangier kun piskruning af hornet 
(kob et nylon-horn) og motoren. Denne 
skrues p i med traeskruer, der dyppes i lim 
(kun gevindet).

Motoren monteres med opretstiende cy
linder, men kan ogsi, hvis du vender tan- 
ken 90°, monteres med vandret cylinder. 
Det ser lidt smartere ud.

Flyvning
Dette skal der ikke siges meget om; kun 
skal folgende elementaere regler iagttages:

Jo mere afstand mellem linerne p i 
handtaget, des mere bevaeger modellen sig 
ved smi hindbevaegelser.

Jo hojere op i hullerne i hornet stod- 
stangen anbringes, des mindre styrebevas- 
gelser skal der til.

Jo laengere tilbage tyngdepunktet ligger, 
des mere levende (og miske ustyrbar) bli
ver modellen.

Flyv modellen p i ca. 9 meters linelasng- 
de med (allerbedst) stilliner.

Er I nogle stykker, der har bygget mo
dellen, kan det anbefales at lave nogle 
streamere (1,5 meter nytirsserpentine for 
enden af en 1,5 meter stank sytrid) og fly- 
ve kampflyvning mod hinanden. Det vil 
give mange timers morskab, samtidig med 
at man hurtigt bliver skrap til at hindtere 
en linestyret model.

Der er yderligere en fordel ved at vaere 
nogle stykker om at bygge modeller: Det 
er vsesentligt billigere at vaere faelles om at 
indkobe materialer, da visse af dimensio- 
nerne vil der vaere et stort spild pi, hvis 
der kun bygges en model.

Materialeliste:
1 stk. 0.49 motor (Cox)
1 plade 10 mm balsa, 75 mm bred 
1 plade 5 mm balsa, 75 mm bred 
1 plade 3 mm balsa, 75 mm bred 
1 plade 1 mm krydsfiner 
1 stump 5 mm krydsfiner (kan sammenlig- 
nes af 5 lag 1 mm), styretojsdele, trekant, 
blod wire og 1,5 mm stodstang.
1 stump 1 mm balsa (ca. 20 x 10 cm).
1 tube lim (balsa-cement, Gul Dana, UHU 
Hart o.lign.).
Ca. 1/2 m2 beklaedningsmateriale.

2,5 cm3 dieselmotor.
Robust, letstartelig og billig 
—  den ideelle begynder- 
motor.
0,36 HK ved 15.500 omdr. 
Alle reservedele ρά lager —  
garanti for fabriksfejl.
Pris .......................kr. 140,-
Klubrabat:
Ved samlet kob
af min. 5 stk.........-=-20 pet.
Manifold, beskytter mod 
snavs i udblaesningen

kr. 20,-

FRANKOBEL 
IMPORT&EXPORTApS

Funkiavej 20 
2300 Kbh. S 
Tlf. (01) 55 20 75
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Bleriot
- en historisk skalamodel
Man behover ikke at kobe et 
byggeseet, hvis man vil lave en 
RC-skalamodel. Ib Weiste 
fortaeller her om sin Bleriot.

Lordag d. 25. juli 1909 kl. 4.35 startede 
Louis Bteriot sit lille monoplan og satte 
kursen mod den Engelske Kanal. Han til- 
bagelagde som den forste i verden de 33 
km over Kanalen p& 37 minutter, og vandt 
dermed praemien pa 1000 pund sterling, 
som London-bladet Daily Mail havde ud- 
sat.

Denne bedrift havde allerede fascineret 
mig som dreng, og da tilfasldet spillede 
mig en tegning fra Aeromodeller Plan Ser
vice i haende af den beromte Bleriot-ma- 
skine, var der ikke langt fra tanke til 
handling.

At tegningen viste en maskine, der var 
beregnet til gummimotor, afskraskkede 
mig ikke. Storrelsen (spaendvidde ca. 110 
cm) var rigtig og kroppen kunne sagtens 
rumme et radiostyringsanlaeg, dimensione- 
ringen af de forskellige byggeelementer 
skulle blot forstaerkes en smule.

Forkroppen blev opbygget af balsabe- 
klaedte krydsfinersspanter, og den &bne 
bagkropskonstruktion blev biret af 4 stk. 
6 mm blomsterpinde af bogetrae. De hbne 
kropsspanter blev fremstillet i samme ma- 
teriale.

Understellet voldte de storste proble- 
mer, idet der var tale om et teleskopunder- 
stel med tr&dhjul. Teleskoperne blev frem
stillet af nogle stumper messingror, der 
passede sammen, og teleskopvirkningen 
blev ορηέεΐ med gummibhnd.

Tradhjulene blev fremstillet af et par 
gamle aluminiumsnav, der med 0,5 mm 
pianotrhd blev fastgjort til de ydre faelge, 
der var udfort af en krydsfinersring med 
to lidt storre aluminiumsringe ph hver si
de. Daekkene bestod af elektriker-kabel 
med gummiisolering. Efter et par perfore- 
rede fingre og en halv snes knaekkede 0,5 
mm bor, var hjulene funktionsdygtige.

Styreforbindelsen fra servoer til hojde 
og sideror skete via aegte wiretraek (st&l- 
skalawire blev anvendt) til horn, der rage- 
de ud p& hver side af styrefladerne.

Vingerne var et kapitel for sig. Ribberne 
var kun 10 mm p& vingens tykkeste sted

og havde en staerkt hvaelvet underside. Det 
var saledes umuligt at lave en selvbaerende 
vingekonstruktion. Istedet gjorde jeg lige- 
som Bleriot og forbandt vingerne til krop
pen med 12 st&lwirer, der endte i to wire- 
tdrne p& henholdsvis over- og underside af 
kroppen.

Beklaedning og bemaling blev udfort sd 
autentisk som muligt, og slutresultatet var 
en praegtig skalamodel p i ca. 1 kg uden 
radioinstallation. Min radio var p& davae- 
rende tidspunkt installeret i en anden ma
skine.

Resultatet blev, at Bleriot’en blev op- 
haengt i loftet over skrivebordet.
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Her heengte den et irs tid, indtil en af- 
ten jeg havde bes0g af min nabo og flyve- 
kammerat Jens Hammeken. Pludselig ret- 
tedes hans blik gennem whiskysjussen 
mod Bleriot’en, og han udbrod: »Nu skal 
den ud og flyve.« Jeg pravede at bringe 
ham p i andre tanker med forskellige und- 
skyldninger, men enden p i historien blev, 
at Jens lovede at laegge radio til, sifremt

jeg installerede den, og jeg betingede mig 
at foretage jomfruflyvningen.

Radioen blev installeret, og uden skrup- 
ler over, hvor mange borster den oprinde- 
lige Bleriot havde haft i overskaegget, blev 
der i Thorngreens dukkeafdeling indkobt 
en »Action Man«, der passede nojagtigt 
ned i cockpittet.

En aeldre Enya 19 gloderarsmotor blev

ligeledes installeret, og dagen for prove- 
flyvningen oprandt.

Det var en nsesten vindstille dag af dem 
man kun drommer om, og motoren blev 
startet. Den gik fint i tomgang, men viste 
ikke tegn p i at kunne opni de helt store 
omdrejningstal.

Der blev langsomt givet fuldgas, og Ble
riot’en begyndte at rulle. Efter kun 4 m 
startbane haevede den sig majestaetisk 
naesten som en helikopter, fulgt af forbav- 
sede tilrab fra den tvivlende tilskuerskare.

Sideroret fungerede fint, men det viste 
sig, at flyvehojden bedst lod sig regulere 
ved at aendre motorens omdrejningstal. 
Efter adskillige pladsrunder landede Ble
riot’en elegant pa sit fjedrende teleskop- 
understel.

Maskinen overlevede mere end 50 flyv- 
ninger, indtil en overmodig pilot skulle 
forsoge et loop. Herunder brad den ene 
vinge sammen, og efter et regie »skala- 
styrt« knustes den i et totalhavari mod 
jorden.

Maskinen havde givet mange dejlige 
oplevelser af sivel byggemasssig som fly- 
vemaessig karakter, og selv om dens liv 
blev relativt kort, syntes jeg bestemt, den 
havde vreret ulejligheden vaerd at stifte be- 
kendtskab med.

God for no j else til dem, der skulle f i  de 
samme lyster.

Nar det gaelder det b e d s te :
HUMBROL - klar dope
HUMBROL - kulort dope
HUMBROL - Hot fuel proofer
HUMBROL - Epoxy-dope
HUMBROL - Spray Gun
HUMBROL - Flightspan, beklaedningsfolie
BRITFIX - balsalim
BRITFIX - Epoxy-lim

Kob det hos hobbyforhandleren

Import og engros: DANSK HOBBY, ODENSE

11



F
1C

 
»S

q
u

ar
e 

C
re

am
« 

T
h

o
m

as
 K

o
st

er



Manedens model:
»Square Cream«
— Thomas Kosters gasmotormodel

Sidst pa vinteren 64 dukkede Thomas op med denne model. Samlet flyvetid: ca. 4 sek.

Manedens model« er maske 
ikke det mest passende udtryk 
at bruge om »Square Cream«
— »Arets model« eller »Artiets 
model« kan forekomme mere 
daskkende, n ir man erkender 
hvor mange gas-flyvere, der har 
kopieret eller ladet sig inspirere 
af Thomas Kosters model.

Per Grunnet trsekker her 
hovedlinierne op bag 
udviklingen af Thomas’ 
flapper-gassere og herunder 
Square Cream.

Pa sommerlejren i 1960 stiftede jeg for 
forste gang bekendtskab med Thomas 
Kosters gassere. Dengang havde han med- 
bragt to 1,5 cm3-modeller — »Mix« og 
»Max« — som han i ugens lob fik banket 
nogle flotte huller i startbanen med.

Om det var disse praestationer, der gjor- 
de udslaget, skal jeg ikke kunne sige. Men 
allerede et par maneder efter sommerlej
ren havde vi en konkurrence pa Eremita- 
gesletten, hvor der kom Hillerod-folk, og 
ved den lejlighed floj Thomas med svaeve- 
modeller. Gasserne havde han opgivet.

I efterSxet 1962 gik han i gang med at 
bygge wakefield-modeller. I lobet af de 
naeste par &τ blev der bygget en utrolig 
masse Wakefields i kaelderen hos familien 
Koster. Da Thomas la i sengen med et

Efter et vanvittigt spcendende fly -o ff i wake- 
field 1965 kunne Thomas bceres ud som vinder.

braekket ben i vinteren 64 fik han — for- 
uden 3-4 Wakefields og en A2’er — bygget 
en gasser. Den overlevede ikke sin forste 
s ta rt.....

I 1963 vandt Thomas Nordisk Lands- 
kamp i wakefield pa Vandel. Dette satte 
yderligere skub i wakefield-interessen. Det 
forte i 1965 til sejren ved verdensmester- 
skabet i Finland. En usandsynlig spaen- 
dende konkurrence, der bod pa al den 
dramatik, som man kunne onske sig. Men 
den bedste model vand t.....

Efter en fin indsats i wakefield ved VM 
i Tjekkoslovakiet 1967 gik Thomas igen i 
gang med at bygge gassere. Og nu gik det 
bedre end tidligere.

Den forste »Cream«
De forste »rigtige« Cream-modeller havde 
elliptiske orer, konventionelt opbyggede 
vinger med torsionsbox og papirbeklaed- 
ning. Modellerne havde tail-plane setting, 
hvilket pa det tidspunkt var forholdsvis 
nyt i Danmark.

De gamle Creams floj godt efter tidens 
standard. Der var rigeligt overskud til 
max. i stille vejr, og Thomas havde godt 
hold pa trimmet. Modellen steg i en hojre- 
spiral — den havde en beskeden vinkelfor- 
skel under motorflyvningen, og der var 
2-3 mm wash-in i hojre vinge.

Disse modeller blev udviklet gennem de 
folgende cir, og Thomas kom ρέ gas-hol- 
det til VM 1969 i Wiener Neustadt.

Et nyt trim
Thomas’ VM-modeller havde en meget lav 
pylon, hvilket bevirkede, at de ikke dreje- 
de under stiget. Dette betod, at han m&tte 
anvende et andet trim pa modellerne.

Princippet er, at de under stiget flyver 
uden vinkelforskel (muligvis endda med 
negativ vinkelforskel) i et helt lodret stig. 
Trimmet kraever et meget praecist kast, 
men giver til gengaeld vaesentlig bedre hoj- 
de end det dengang almindelige »prop- 
traekkerstig«.

En mekanisk fejl i tail-plane settingen 
gjorde, at Thomas’ model i 2. fly-off start 
floj trykket, sa han matte nojes med en 6. 
plads.

Flapper-ideen
Allerede inden VM 1969 havde Thomas og 
Niels Chr. Christensen gjort forsog med 
flapper-gassere — inspireret af Bill & 
Anne Gieskings amerikanske forsog.

De forste modeller med systemet gav 
lofter om kraftige forbedringer af glide- 
egenskaberne — men ogsci om store meka- 
niske problemer. Specielt tog det lang tid, 
for Thomas blev klar over, hvilke krtefter 
det egentlig er, der virker ρ& s&dan en 
flap.

Den forste seriose flapper blev faerdig i 
vinteren 69-70 — den blev hojstartet for at 
afprove glideegenskaberne, og klarede 
flyvninger p& over 2 min. fra 50 meters
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h0jde. Til sammenligning kan naevnes, at 
en konventionel Cream ikke var til at dri
ve over 70 sek. fra samme hojde.

Den forste flapper blev hurtigt mast — 
den var struktureret forkert og havde 
konventionel opbygning, hvilket viste sig 
at Vcere alt for svagt. De folgende flappere 
havde ogsa enkelt V-form, men blev nil 
opbygget som helbalsavinger med ribber 
og krydsribber indeni.

Disse modeller var meget lovende — 
stillevejrstiden var over 7 min. — og Tho
mas stillede op ved VM i 1971 med to af 
dem. Her lykkedes det ham at blive num- 
mer to. Konkurrencen viste imidlertid 
ogsa, hvor ustabile modellerne var i trim- 
memaessig henseende. De blev trimmet 
ustandseligt, men var alligevel ikke altid 
helt pa maerkerne i konkurrencestarterne.

»Square Cream« 
og flere flappere
Thomas byggede en enkelt V-forms flap
per efter VM i 1971, men den kom over- 
hovedet ikke i luften. Typen var for in- 
konsistent, og mekanikken var for darlig.

En enkelt V-forms model blev ombygget 
(bl.a. en helt ny vinge) til delt V-form i 
1972, og den floj s& godt, at Thomas der- 
efter opgav enkelt V-forms modellerne.

Sidelobende med produktionen af flap
pere lavede Thomas ogsd nogle »gode, 
gammeldags« modeller — med navnet 
»Square Cream«. Et af de sidste skud p& 
denne stamme ses pa hosst&ende tegnin- 
ger. Disse modeller skulle tage det h&rde 
slid ved konkurrencerne — og s& var det 
meningen, at flapperne evt. kunne bruges 
til fly-offs eller til store konkurrencer.

Square Cream’erne viste sig imidlertid 
s& fremragende, at de i langt de fleste til- 
faelde var at foretreekke frem for de lune- 
fulde flappere.

Det blev Square Cream’erne, der stod 
model til Thomas’ eksperimenter med nye

opbygningsmetoder. I 1972 begyndte han 
med at beklaede helbalsavingerne med 
glasfiberklaede pafort med epoxy. Denne 
fremgangsmade betod, at problemer med 
vridninger af vingerne blev helt elimineret.

I 1973 forsogte Thomas sig med et par 
modeller med skumvinger — dvs. en 
skumkerne beklaedt med balsa, der sa 
yderligere var behandlet med glasfiber og 
epoxy. Det var en blindgyde — styrken 
blev for lille i forhold til vaegten, s& han 
vendte tilbage til opbygningen med ribber 
under helbalsaen.

Drejebaenken
- gasflyveren som finmekaniker
Nasste trin i udviklingen af den konkur- 
renceegnede flapper-gasser blev anskaffel- 
sen af en drejebaenk til at lave de nodven- 
dige mekaniske systemer med.

Hermed var vejen banet for en vellykket 
flapper — den s&kaldte »Hot Tuna« fra 
1973. Vingen var bygget med glasfiber og 
epoxy, flapper-mekanismen var af rimelig 
mekanisk standard (omend der stadig var 
et spring op til 1977-standard), og model- 
len havde proportioner som en Square 
Cream. Denne model opnaede en 6. plads 
til VM i 1973 — og havde vel vundet, hvis 
det ikke havde vaeret for timer-problemer.

Drejebaenken blev det centrale vasrktoj i 
byggerummet. Og senere fulgte — naesten 
naturnodvendigt — en sojleboremaskine, 
en frasser og diverse avancerede smiting. 
Modellerne blev mere og mere komplice- 
rede i detaljerne, mens selve traevaerket ik
ke aendredes synderligt.

Denne mekanisering af modellerne 
betod storre p&lidelighed, laengere levetid 
og en hidtil uset flot finish helt ned i de 
mindste detaljer.

Timeren
Modellernes svageste led havde siden 1973 
vaeret timeren — motortiden var for til-

faeldig. Dette problem kunne naeppe loses 
uden at blande elektronikken ind i foreta- 
gendet, og Thomas gik i 1974 i gang med 
at udvikle en elektronisk timer. En loven
de prototype var klar i foraret 1975, men 
den kiksede pga. vibrationer fra motoren.

Dette pavirkede Thomas’ VM-indsats i 
1975, hvor han indtog sidstepladsen. Han 
havde smadret sine Square Creams og 
havde kun to flappere til VM. I stedet for 
de elektroniske timere havde han lavet 
nogle mekaniske, og de kiksede i nogle af- 
gorende situationer, hvorefter andre uheld 
kom til med det facit, at Thomas’ efter 
anden periode kun havde en bunke splin
ter tilbage af to modeller.

Siden 1975 er udviklingen af den elek
troniske timer gaet videre, men indtil vide- 
re er der stadig sa mange problemer, at 
den ikke vil komme i anvendelse ved VM 
1977.

Byggeteknik
En af de vanskeligste ting ved en mekanisk 
avanceret gasser er at bygge den, s& den 
ikke overskrider minimumsvaegten.

Thomas bygger bogstavelig talt pa en 
vaegt. Hver eneste stump bliver vejet, for 
den bliver limet/monteret i modellen. Er 
en stump for tung, bliver den enten gjort 
lettere eller kasseret.

Saledes kan det lade sig gore at bygge en 
Square Cream, s& den skal have 90 g bal
last i efter at tyngdepunktet ligger rigtigt.

Et typisk startbillede af Square Cream.
Lodret deropad.....
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Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 K0benhavn K 
Tlf. (01) 14 30 10

—  Where modellers meet in Denmark

ί  Κ 0 Β  B IL L IG S T , - Κ 0 Β  T I L . . .  
^  TR A N SM ER C  M IN I - P R IS E R !

DREMEL M0T0-SH0P MODEL 576
- alle tiders dekup0r-sav (elektrisk l0vsav)

(1) Klingen kan vendes 90° i planet
(2) Kombineret tilholder og fingerbeskytter
(3) Motoren er direkte koblet t il drivaggregat, 

derfor minimale vibrationer og krafttab . . .
(4) 220 V. El-motor, 50 H2. med kuglelejer 

(- er radio-stpjdaempet)
(5) 0 100 mm pudseskive er standard-udstyr
(6) Planet er hpjde-indstilleligt, - nar klingen 

er slidt i skaere-stedet, flyttes planet op 
eller ned - til et " fr is k " sted pa klingen . . .

-til kun 
kr. 555 -

- den skffirer op t il 45 mm ty k t materjale i f.eks. trae, plast eller metaller. . .

-og vi forsender overalt i Danmark, Norge og Sverige !

TRANSMERC
TH. HANSENSVEJ 2 ,D K -4720  PR/EST0

-drej (03) 79 19 55
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Sommertid 
er chuck-tid
Henrik Iskov giver gode rad 
om bygning og flyvning med 
disse sjove, sma modeller.

Mange modelflyvere, der til 
daglig beskasftiger sig med helt 
andre modelklasser har megen 
fornojelse af »balsaglidere«, 
nar lejlighed byder sig.

Chuck-glidere — det er hvad vi og eng- 
laenderne kalder nogle sma svaevemodeller 
af massivt tree beregnet for handkast. 
Spaendvidden er som regel 40-50 cm (sam
let planareal ma maksimalt vasre 8 dm2). 
Pa trods af storrelsen kan disse modeller 
(med nogen ovelse) bringes til at flyve 
50-60 sek. uden hjaelp af termiske opvin- 
de!

Modeltypen er ret populaer i England og 
USA, men har herhjemme i de senere ar 
fort en hensygnende tilvasrelse. Det hasn- 
ger maske sammen med, at problemet med 
at fa modellen til at stige/glide ordentligt 
viser sig at vasre storre end forventet. Man 
bor derfor, ligesom inden for de ovrige 
modelklasser, vaebne sig med talmodig- 
hed. Til gengasld er byggetiden for de sma 
modeller beskeden. Pa modelflyvesom- 
merlejren har der derfor altid vaeret en be- 
tydelig produktion af »chuck’ere«.

Na — til sagen! Pa tegningen er vist en 
model, som jeg gennem arene har haft en 
del gode flyvninger med.

Den har en storrelse, som vil kunne pas
se de fleste over 15 ar. Er man yngre, vil 
en model i 2/3 storrelse passe bedre til 
armkraefterne.

Vigtige byggetips
Forst ma man have fat i de rigtige mate- 
rialer. Vingen, haleplanet og halefinnen 
laves af mellemlet (0,1 g/cm3) balsa, der 
heist skal vasre med quarter grain (spast- 
tet, spejlskaret).

Kroppen laves af en fyrreliste med sa 
mange taetsiddende »striber« som muligt. 
Af disse skal sa mange som muligt fort- 
sastte i hele kroppens lasngde — ellers 
knaskker eller flaekker kroppen for nemt 
ved en »kikset« start (linestyringsfolkene 
kalder vist manovren »staende l-tal«!).

Pa tegningen er vingen vist »lagt ned«, 
dvs. for man har lavet nogen V-form. 
Man starter nemlig med at lave vingen i et 
stykke.

Vingen (minus 3 mm af forkanten, der 
udgores af en fyrreliste) skasres ud af en 5

Karsten Kongstad laver V-tegn efter start 
a f en chuckgUder. Det er nu ikke nadvendigt...
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mm plade balsa. En 3 x 3 mm fyrreliste 
palimes forkanten, og vingen hevles og 
slibes i profil som vist pa tegningen. Lav 
ikke bagkanten for tynd (0,5-1,0 mm er 
passende) og bemasrk, at den bageste 2/3 
af vingen er flad pa oversiden. Altsa ingen 
»pukkelryg«!

Brug til slibningen den stribede type 
sandpapir (aluminiumoxid). Det skasrer 
langt mere end det river. Start med korn 
100 og slut med korn 400.

Der skal endnu ikke laves V-form i vin
gen!

Finne og haleplan skaeres ud af en plade 
1,5 mm balsa og slibes i profil. Slib ikke 
haleplanet for tyndt og lav frem for alt ik
ke forkanten for skarp. Den skal naermest 
rundes en smule.

Overfladebehandling
Der fremstilles en blanding af ufortyndet 
dope og talkum. Der rores godt rundt og 
straks herefter smores vinge, haleplan og 
finne ind i blandingen. Det skulle kunne 
fylde porerne i traeet en hel del. Det drejer 
sig om at fa en tilpas glat overflade. Ikke 
alt for glat, er der ganske vist nogle, der 
siger.....

Na, lad det pasmurte torre godt i ca. 3 
timer og slib derefter overfladen, til man 
igen far oje pa traset.

Herefter gives alle dele ca. 4 gange al- 
mindelig dope iblandet ca. 20 pet. fortyn- 
der og Sci meget amerikansk olie, at Iakken 
stadigvsek torrer ordentligt. Det er ikke 
meget, der skal i — man m& prove sig 
frem. Olien skulle hindre modellen i at sla 
sig s& meget som ellers, n&r Iakken torrer. 
Endelig kan en smule amylacetat haeldes i 
for at hindre fugtskjolder, men pas pa: 
Det er ekstra farligt at indcinde og kan i 
ovrigt vanskeligt skaffes.

N&r hvert lag er helt tort, slibes ganske 
let med sandpapir korn 400, og der skra- 
bes med et barberblad. Det holdes omtrent 
vinkelret p i vingens overflade og traekkes 
hen over denne.

V-form
Nu skal der laves V-form i vingen. Forst 
skaeres eller saves vingen over de tre ste- 
der, hvor knaekkene skal vaere. Derefter 
slibes stykkernes ender i vinkel, saledes at 
de dele, der skal sarnies i et knaek, slibes 
lige meget i vinkel. Det skal gores ret prae- 
cist, Sciledes at samlingen ikke senere gaber 
og derved nedsaetter styrken af samlingen 
for meget. Vingen sarnies derefter med 
»balsacement« eller 5-minutters epoxy.

Hele modellen sarnies med 5-minutters 
epoxy. Husk at lime en 2 mm tyk krydsfi- 
nertrekant ind under vingen som vist ρέ 
tegningen. Afvej dernaest modellen med 
bly anbragt i naesen, saledes at tyngde- 
punktet for hele modellen kommer til at 
ligge 55 pet. af vingens bredde fra vingens 
forkant.

Modellen holdes nu over dampstrdlen 
fra f.eks. en flojtekedel og vingen vrides, 
s& den f&r 1 mm wash-in i venstre inder-

plan, dvs. forkanten af vingen skal ved 
knaekket til oret vaere loftet 1 mm i for- 
hold til inde ved kroppen. Denne vridning 
har en tendens til at ville forsvinde igen. 
Den ma derfor kontrolleres af og til.

Bemaerk: Modellen er vist, som den skal 
vaere for hojrehandede. Er man kejtet, 
som jeg selv, byttes vridning, krydsfiners- 
trekant og stige/glideretning om.

Trimning
Nu er modellen klar til trimning. Dette go
res en stille aften pa en mark med halv- 
langt grass — modellen vil sikkert banke i 
jorden nogle gange!

Finnens bagkant vrides lidt til venstre 
og det kontrolleres, at vinkelforskellen 
mellem vingen og haleplanet er 0, samt at 
haleplanet ikke er skaevt. Evt. kan hale- 
planets bagkant vaere loftet en smule.

Derefter proves med nogle forsigtige 
handstarter. Modellen skal ikke bringes til 
at stige. Er der nogen vind, kastes der lige 
mod denne eller ganske svagt til venstre. 
Modellen bringes til at glide jaevnt i en 
passende cirkel (30-40 meter i diameter). 
Staller modellen, bukkes haleplanets bag
kant nedad, idet man forst ander pa over
fladen. Falder modellen for hurtigt til jor
den — hvis den flyver trykket — bukkes 
haleplanet modsat. Man kan i stedet boje 
hele bagkroppen tilsvarende.

Nar glidet ser rimeligt ud, prover man 
at fa modellen til at stige: Pegefingerens 
yderste led anbringes pa vingens bagkant 
ved krydsfinerstrekanten. Tommeltot og 
langfinger anbringes pa hver sin side af 
kroppen lige under forkanten. Der er an
bragt et stykke sandpapir her for at for- 
bedre grebet. Se tegningen.

Der skal kastes godt til, men dog stadig 
kontrolleret! Modellen slippes, nar den 
ligger naesten vandret eller har svagt loftet 
ntese.

Efterhanden skulle modellen kunne 
bringes til at stige stejlt i et ganske svagt 
hojrekurv, 1/4-1/2 omdrejning under hele 
stiget. Derefter, nar tophojden er naet, 
skal den flade ud og begynde at kurve til 
venstre. Nogle kan fa modellen op i 30 
meters hojde pa denne made!

Der ma i begyndelsen regnes med en 
paen chance for at kvadre modellen under 
disse forsog. Det vasrste sker som regel, 
ndr man kommer til at kaste modellen til 
venstre i forhold til vinden: Modellen ry- 
ger op, drejer rundt og ryger lige ned pa 
en sadan skaev made, at der ofte sker no- 
get slemt.

Hovedregel: Modellen kastes en anelse 
til hojre for vinden.

Termikbremse?
Termikbremse pa chuck’ere bruges mest i 
USA. Her hjemme er vi endnu ikke sa 
gode, at sidanne er brugt i storre ud- 
straekning.

— Husk: Chuck-flyvning er sund motion, 
men kan ogsa give omme armmuskler!

Balsa
Webra
Lister
Krydsfiner
Byggesset
Lim
Beklsedning
Gode r£d
Pianotrad
Maling
Radioanlseg
Liner
Hjul
Japanpapir
Messingror
Motorer
Braendstof
......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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Motortest
Prevekersel af to PROFI-motorer
PROF 1 .61 RC og PROFI .61 RCS
Profi-motorerne fremstilles af firmaet 
Hornlein i Vesttyskland. De findes i stor- 
relser fra 1,76 cm3 til 12,65 cm3, der alle i 
konstruktionsmaessig henseende ligner 
hinanden. Eneste undtagelse er 1,76 cm3 
motoren, der har tvserskylning i stedet for 
som de andre at have schnuerleskylning, 
og den nye ,20’er der siges at have stobt 
krumtaphus.

Profi-serien ma nok naermest karakteri- 
seres som vaerende en vesttysk storebror til 
Cox’ Tee-Dee serie. Da der rader nogen 
usikkerhed med hensyn til hvilke forbed- 
ringer, der er foretaget ved den nye Profi, 
har jeg valgt at lave en sammenligning 
mellem den nye og den gamle type. Moto- 
rerne blev stillet til radighed af firmaet 
Transmerc.

Specifikationer:
To-takts gloderorsmotor med schnuerle
skylning, fladt aluminiumsstempel med en 
stempelring fastest af en styrestift for at 
forhindre rotation. Stemplet lober i en 
st&lforing, der er krympet i kolekappen 
for at forbedre varmeovergangen.

Kolekappen er skruet ned i krumtaphu- 
set og fastspaendes med det medfolgende 
stykke specialvasrktoj, hvorefter en pinol- 
skrue spsendes og fastholder cylinderen i 
denne stilling.

Krumtappen korer i 2 stk. SKF kugle- 
lejer og er ligesom resten af motoren kraf- 
tigt dimensioneret.

Motoren har frontindsugning og benyt- 
ter sig ligesom Cox’en af en kunststofring, 
der skal presses ind over frontstykket, og 
som fastholder karburatoren. Herved op- 
nas to ting, isolering af karburatoren og 
en nem, let udformning af frontstykket.

Motoren er naesten helt fremstillet af 
neddrejede staenger og profiler! Eneste 
undtagelser er holderen for karburatoren 
og karburatorkroppen.

RC karburatoren virker som en simpli- 
ficeret motorcykelkarburator med en fuld- 
gasnal og en tomgangsnal. Mellemgasom- 
radet styres af tomgangsnalens konusitet.

Den forste aendring man umiddelbart 
ser, er fastspaendingen af medbringeren. 
Den gamle (1) medbringer drives rundt af 
en sekskant pa akslen og spasndes op mod 
et bryst. Det medforer, at akslen kan pres
ses bagud, til medbringeren rarer huset. 
Den nye (2) har en normal klembosning og 
et mindre frontleje, saledes at akslen bli- 
ver fikseret, nar medbringeren er fast- 
spaendt. Det mener jeg er en forbedring 
blot skulle man have bibeholdt ideen med 
det indvendige gevind i akslen til spinne- 
ren.

Indsugningen pd nr. 1 udviser tegn pa 
en fejlkonstruktion, der er rettet ved pres-

( 1  )

ning af nyt materiale. Samme fejl genfin- 
des ikke i nr. 2.

Som en kuriositet kan naevnes, at der 
fra indsugningen (lavtrykssiden) er boret 
et ca. 1/2 mm hul frem til forreste leje. 
Det er nok taenkt som smorekanal, men 
suger efter min mening blot falsk luft.

Skyllekanalerne har faet en lidt mere 
passende udformning pa nr. 2, og der er 
ingen uddrejning i kolekappen under 
stemplet. .

Timingen er bibeholdt, og slaglaengden 
er oget med 0,15 mm. Det sidste kan dog 
skyldes en produktionsunojagtighed. Det 
eneste sted, hvor der virkelig er en mar- 
kant forskel, der kan influere pa ydelsen, 
er kompressionsforholdet. Frigang mellem 
topstykke og stempel er pa 1: 1 mm og p& 
2: 0,4 mm.

gammel (1) ny (2)
Boring ........ 23,965 mm 23,990 mm
Slaglaengde . 27,6 mm 27,4 mm
Slagvolumen 9,88 cm3 9,83 cm3
Max. effekt 1,6 HK
(fabrikkens opgivelse)
Vaegt (m. 1yd) 645 gram 630 gram
Lyddaemper 130 gram 130 gram
Boring/slagl. 0,87 0,88
Effekt/vasgt 2,48 HK/kg 2,54 HK/kg
Effekt/vol. 162 HK/liter 163 HK/liter

St0j
Motoren holder — med standard Hornlein 
lydpotte — net op stojgraensen p i 84 dBA 
med en 12 x 6 propel.
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Propeltest
Gammel motor (1):
Gr& super 12x6
Gra super 11x7 ___
Taipan 10x6 ...........

Ny motor (2):
Gr& super 12x6
Gra super 11x7 ___
Taipan 10x6 ............

10.600 omdr./min. 
11.500 omdr./min. 
15.300 omdr./min.

11.300 omdr./min. 
11.900 omdr./min. 
16.200 omdr./min.

Ny motor (2) i tomgang:
Gr& super 12x6 ........ 3.050 omdr./min.
Taipan 10 x 6 .............. 2.700 omdr./min.

Vejrforhold: 16 grader Celcius, lufttryk 
759 mm Hg, 60 pet. relativ luftfugtighed.

Braendstof: 20 pet. Castrol M — 75 pet. 
methanol — 5 pet. nitromethan.

Konklusion
Under testkorslen viste nr. 2 sig mere villig 
til at reagere pd throttlen end nr. 1.

Motorgangen gennem mellemgasomra- 
det var ogs& jaevnere. Throttleekspanset 
var iovrigt hurtigt og konstant.

Motor nr. 1 korer relativt varmere end 
nr. 2.

Den store forskel i ydelse skyldes pri- 
maert to ting, oget kompressionsforhold 
for nr. 2 og en manglende 4 mm stump af 
stempelringen pk nr. 1.

Bageste kugleleje sad lost i nr. 1 og ville 
sikkert give anledning til lidt problemer 
senere hen.

Fastspasndingsflangerne er ekstruderet 
som profil, hvilket ikke giver saerlig noj- 
agtige overflader. De burde nok have vae- 
ret rettet af, saerlig hvis der bruges metal- 
motorfundament.

Iovrigt gor motorerne et gedigent ind- 
tryk, og der er sket en kvalitetsforbedring 
pa den nye udgave. Men der er dog stadig 
et stykke vej op til de forende.

Mini-test
GLO-BEE stromaggregat 
til gl0der0rsmotorer
Vi har haft lejlighed til at gennemgS og 
prove dette aggregat, der er en nyhed pa 
det danske marked. Unit’en bestir af et 
opladeligt nikkel-cadmium batteri pa 5 
ampere-timer (ifolge fabrikkens oplysnin- 
ger) der sammen med en rheostat og et 
amperemeter er indbygget i en gedigen 
plast-box. Hele sagen er, som det kan ses 
pa billedet, ganske handy — faktisk sam- 
me storrelse som et »Tiger«-batteri.

Vi provede sagen pa forskellige glode- 
rorstyper; disse glodede absolut tilfreds- 
stillende og var nemme at variere via rheo- 
statindstillingsarmen.

Brugsanvisningen, der er pa engelsk 
(bor nok oversaettes), giver en vejledning i 
stromstyrke til nassten alle gaengse glode- 
rorstyper — denne viser sig at passe ud- 
maerket.

Desvasrre kan der ikke leveres oplader 
fra fabrikken, som passer til danske for- 
hold (220 V). Enhver 3-4 volts jsevn- 
stromskilde pa ca. 500 milliampere vil 
imidlertid kunne lade stromaggregatet op 
pa ca. 10-12 timer. Det skal bemaerkes, at 
der er indbygget sikring (samt reserve), sa 
det skulle forhindre odelaeggelse af batte- 
riet.

Prisen er relativ hoj — men star man 
over for at skulle nyanskaffe sin stromkil- 
de, er denne en overvejelse vaerd.

Jens Geschwendtner

Kliimper i 
dieselbraendstoffet
Til forste konkurrence efter vinterpausen 
blandede jeg det saedvanlige dieselbraend- 
stof, 20 pet. Castrol M, 50 pet. petroleum 
og 30 pet. aeter. Da jeg en time efter stod 
pa banen og skulle tilsaette amylnitraten, 
svommede der en del fedtede klumper 
rundt i flasken. Jeg provede derefter at 
lave en ny blanding, men det samme skete. 
Hvad er arsagen?

Venlig hilsen,

OLE POULSEN 
Indelukket 97, 8520 Lystrup

Det problem med fedtklumper i breend- 
stoffet stammer fra olien. De polcert 
orienterede hydroxylgrupper (2 eller 3), 
der giver ricinusolien dens gode egenska- 
ber, gor samtidig, at den kan klumpe sig 
sammen i forbindelse med urenheder. Det 
eneste der er at gore, er at starte ρά en ny 
dunk olie og sende en prove fra den gamle 
til Castrols tekniske a f deling, der er blevet

orienteret om problemet. Hvis ricinus-olie 
lagres fo r  Icenge, kan den blive harsk lige- 
som andre dyriske og vegetabilske olier. 

Venlig hilsen, Luis Petersen

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 Naestved 
Postgirokonto 3 2653 66.
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Lette RC-modeller 
flyver bedre

Centrifugalkraften = modellens vasgt x hastigheden2 
radius

MARA er navnet pa et 
amerikansk pylon-race-blad. 
Bogstaverne star for Metro
politan Air Racing Association. 
Med tilladelse fra redaktoren 
George Zink bringer vi her en 
interessant artikel i Jens 
Geschwendtners oversaettelse.

Det bemasrkes indimellem, at RC-model- 
ler ved krappe 180 graders sving ruller sa 
meget, at de er umulige at rette op — og 
dermed havarerer. Hvorfor sker dette. Det 
ser vi pa i det folgende.

Som basis vedtager vi, at vi har en mo
del pa 1750 gram, der foretager et 180 gra
ders sving med en radius pd 15 meter og 
med en fart af 120 km/t.

Det er svaert nojagtigt at beskrive mo
dellens bane, men antager vi at svinget er 
cirkulaert, kan vi beregne den nodvendige 
opdrift, vingerne skal yde, udfra centrifu- 
galkraftsformlen:

Indsaettes vores basistal, kan det konstate- 
res, at planerne skal praestere 16,8 kg loft.

Ved opslag i stromningslaereboger ses 
det, at dette er en opdrifts-koefficient pd 
ca. 0,8. Kontrolleres storrelserne i Franc 
Zaic’s «Circular Airflow« (bog om aero- 
dynamik specielt skrevet for fritflyvende 
modelfly) ses det, at denne storrelse er i 
orden, den staller ikke.

Imidlertid fortreller denne tabel ogsa, at 
vingen ville vaere stallet ved en koefficient 
pa 1,2. Staller en vingehalvdel (den mod 
centrum af svinget er langsomst — og stal
ler derfor forst), opnas et roll, der maske 
bliver skaebnesvangert for modellens vide- 
re faerden.

Gar vi igen tilbage til centrifugalkraft- 
formlen, vil det kunne konstateres, at hav- 
de modellen udfort svinget med en radius 
pa 10 meter, ville det vaere gaet gait.

Ovenstaende mindre radius opstar i

mange tilfaelde simpelthen bare ved over- 
korrigeren ved indgang i svinget.

Havde modellen til gengaeld vasret lette- 
re, f.eks. 250 gram, ville den have overle- 
vet svinget pd 10 meters radius.

Hvis modellen kun havde vejet 1250 
gram, ville den kunne udfore svinget med 
en radius pa kun 7,0 meter uden at stalle.

— Maske ville vingen sa braekke pa 
midten pga. den meget storre belastning. 
Men det viser bare, at selvom tingene laves 
lettere, ma de ikke svaskkes. Altsa ingen 
svage planer for at spare vaegt!

Sammenholder man dette med det fak- 
tum, at udover hurtigere sving opnar man 
hurtigere acceleration og mindre belast
ning pd motoren under retningsaendringer 
(stigning), sa ses det, at der er store for- 
dele ved lettere modeller. Georges Zink

tort u valg i sma 0g s ôre svsevemodeller, gummimotormodeller, linestyringsmodeller,
RC motor- og svaevemodeller.

MULTIPLEX anlaeg til fjernstyring af savel biler, bade og fly.

M & ir .r

E m u p n e r

<r o b b c

Dilling
boats

Det store sami
^miede udvalg fra de forende fabrikker i ind- og udland finder du hos:

HOBBY MAAETOFT & CO
Radshustorvet 4, 8900 Randers, tlf .: (06) 42 58 15



Aftageligt plan til stunter
Jeg har lavet en konstruktion til aftagelige 
vinger til kunstflyvningsmodeller, som b i
de er nem at lave og som er hurtig at sarn
ie og adskille samt pladsbesparende.

1. Siderne til kroppen skal vaere af hirdt 
balsa, da den ellers vil blive mast eller sli 
sig.

2. Kroppen kan laves helt faerdig, for 
bunden skasres bort, hvor vingen skal sid- 
de. Man skal passe p i, at hullerne til vin
gen ikke bliver for store. P i kanten af 
kroppen kan man som kantbind bruge 
opskiret brasndstofslange — eller de spe- 
cielle plastprofiler til forsatsglas (kobes 
hos glarmesteren).

3. Boltene kan vaere KAVAN-bolte, men 
dem man bruger til at sarnie skabe med er 
lige si gode.

4. Stodstangen fra haleplanet behover 
ikke at gi helt frem, men kan bojes, si 
den passer i hullet p i stodstangen p i vin
gen.

5. Trekanten i vingen laves helt faerdig, 
dog siledes at man kan isaette stodstangen 
til vingen efter, at planet er faerdigmalet.

6. Den nemmeste mide at f i  de to stod- 
staenger til at passe sammen er at man p i 
kroppen laver et lille maerke ud for tappen 
(neutralt ror) — saetter vingen p i — og la
ver market p i den, hvorefter man med 
neutralt flaps kan lodde ojet til stodstan
gen pa efter market (det anbefales at sur- 
re med tynd kobbertrid). Henry Hviid

0verst ses Henry Hviid med modellen samlet. 
Pd de andre fotos ses hvorledes samlingen

ud feres.

—  med den revolutionerende flade 
spiraludformning af glodetriden, 
og en superstaerk glas/keramik for- 
segling.

GloBee gloderor giver fiere om- 
drejninger, bedste startegenskaber, 
og for R/C-motorer desuden jaev- 
nere tomgang.

GloBee Sport ...................................  kr. 12,50
GloBee R/C m/bjaelke ......................kr. 15,75
GloBee Racing .................................  kr. 15,75
Bide Long og Short Reach.

NYT!
GloBee Fireplug Akkumulator
2 V, 5 A, amperemeter og indstillelig 
stramstyrke .......................................  kr. 198,·

BEM/ERK:
OgsA en gros salg til hobbyforhandlere.
Skriv venligst efter naermere oplysninger.

outlaws
model
products

Superstar FAI combat byggesaet, 2,5-3,5 cm1
motorer, spaendv. 97 cm ................kr. 76,85
Starlet 1/2 A combat byggesaet, 1,5 cm’
motorer, spaendv. 66 cm ................kr. 57,85
Alpha hajstatssvaevemodel,
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 styrophor,
3 meter ............................................. kr. 13,00

Porto for byggesaet kr. 8,-. Ved kab af mindst 
2 byggesaet dog portofri.
0vrige priser er incl. levering.

Vigtigt!
Reserver et byggesaet inden sommeriejren. 
Brug mindre tid til at bygge og mere til at 
flyve.

F/ELLEDVEJ 7
6100 HADERSLEV
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κ υ ’ ου ικκΕ- g o r e  μ ι& den) t j e n k t e  a t  bcuge
DEN) NYE DRYP-TP-\ ΜΕνχλ/,ΟΟΚ TRfcBE^TTELSE

ja, riul sjask
med New Look trsvaern, 
den nye dryp- og staenkf r i 
trsebeskyttelse
Igen en stor nyhed fra SIE-idecenter tor

—  Og gaelder det 
modelbygning, sa:

Read if
superklaeber
2 komponent EPOXY

LAK- O G  FARVEE ABRIKEP A s M E R C A SD IA  KEMISK INOUSTRI 
-  el selskab i MERCANDIA-Koncernen

Helikopterstaevne 21.-22. maj
Gustav Samann — verdensmester i wakefield i 1955, nu RC-helikopterekspert — hjatp danske RC- 
flyvere med at indstille og flyve deres helikoptere. Ivan Svendsen var pa pletten og tog en serie 
fotos, hvoraf vi desvcerre kun har plads til 2 i dette numtner.
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Fritflyvningsresultater

Varkonkurrence II, 
Vandel d. 15. maj
Vandel var skuepladsen for den anden vdrkon- 
kurrence i distrikt Vest. Den 15. maj samledes 
over 40 deltagere og tilskuere til en konkurrence 
i onskevejr med jasvn vind og masser af — lidt 
lunefuld — termik. De saedvanlige bortflyvnin- 
ger fandt selvfolgelig ogsd sted. Hans Schiott 
lagde for med at flyve en A2’er vajk, og Birgit 
Schiott fuglte faderens eksempel i A1 beg.

Ogsd Hugo Ernst og Tage Hansen mdtte ofre 
hver en A2’er til termikguderne. Tilsyneladende 
virkede bremserne, men termikken var for 
kraftig. Hvad gor man?

Men det var ogsd pd anden vis en oploftende 
dag. Begynder A1 med 8 deltagere floj kun 3 
perioder, da »eksperterne« sd bedre kunne 
hjaelpe deres medbragte begyndere og alligevel 
selv flyve. Bade Jorgen Korsgaard, Hans 
Schiott og undertegnede havde begyndere med. 
Jorgen havde dresseret sine bedst, sd Jorg 
Schmidt sluttede med 3 fornemme max’er pd 
forstepladsen. »Minimax« er en god model! 2. 
pladsen gik ogsd til Flensborg, og Birgit Schiott 
holdt en 3. plads med sin max. Det gik skaevt 
for Skjernfolkene. Deres nye »Sus«er kunne ik- 
ke klare kombinationen af koldt grass under 
planet og bagende sol over, sd de nydopede pla
ner vred sig og vanskeliggjorde trimningen. 
Men vent til nasste gang ....! En del af begyn- 
derne er ikke FF-U medlemmer, men fir lov at 
flyve med for at prove det og melder sig sd for- 
hdbentlig ind senere.

10 A2 eksperter udkasmpede en hdrd kamp 
om sejren. De tre forste — Per Grunnet, Eugen 
Dunkerbeck og Finn Bjerre — havde hver 4 
max’er, og Eugen lignede lasnge en vinder, men 
mdtte ned med nakken i 4. periode. Per lob — 
som sasdvanlig — af med sejren med 869 sek. 
Der blev cirklet og katapultstartet, sd det var en 
lyst. Thomas Kongsted nojedes med 3 max’er 
pd fjerdepladsen, men ser ud til at vaere i form 
med sine gamle modeller.

Karl Heinz Lorensen blev nr. 2 i A1 beg. med 
denne »Blody Baron« alias »Minimax«.

I C2 var Poul Kristensen suverasn med 5 
max’er. Det var en fornojelse at se bans model 
flyve, selv om han beskedent pdstod, at han 
blot var heldig. Modellen ser meget sikker ud i 
stiget og har indbygget termik i planerne (se 
iovrigt tegning og omtale i »Modelflyvenyt« nr. 
2/77).

Jens Kristensen trostede sig ved at vinde A1 
ekspert, hvor han »brugte en snor i stedet for en 
gummimotor« til sin »Sus«. Resultat 2 max’er 
+ lidt mere til 468 sek.

Der sds et par D l’ere pd jorden. Starter blev 
det dog ikke til, men mon ikke vi ser dem nasste 
gang? Selv om »gassere« ofte er kortlivede.

Vi sluttede med saedvanlig kaffedrikning og 
modelflyvesnak pd Vandel kro. Det var en god 
modelflyvedag. Nasste konkurrence bliver md- 
ske ved Assens, hvor Per Grunnet prover at fin- 
de en plads til os.

Erik Knudsen

A1 beg. (3 starter): 1. Jorg Schmidt 540 sek. 2. 
Karl Heinz Lorensen 186 sek. 3. Birgit Schiott 
180 sek. 4. Jens Schiott 155 sek. 5. John Kri
stensen 131 sek. 6. Niels J. Madsen 127 sek. 7. 
Ole V. Pedersen 101 sek. 8. Martin Hem 39 sek. 
Chuckglider: 1. Martin Hem 31 sek. A1 eks.: 1. 
Jens Kristensen 468 sek. 2. Niels Hem 390 sek.
3. Hugo Ernst 107 sek. A2 beg.: 1. Mikael 
Schwartz 283 sek. A2 eks.: 1. Per Grunnet 869 
sek. 2. Eugen Dunkerbeck 768 sek. 3. Finn 
Bjerre 762 sek. 4. Thomas Kongsted 746 sek. 5. 
Henning Schultz 657 sek. 6. Erik Jensen 621 
sek. 7. Niels Hem 541 sek. 8. Hugo Ernst 398 
sek. 9. Tage Hansen 225 sek. 10. Hans Schiott 
180 sek. C2: 1. Poul Kristensen 900 sek. 2. Jens 
Kristensen 757 sek. 3. Bjarne Jorgensen 637 sek.

Samlet stilling i distriktskonkurrencen:
A1 beg.: 1. Ole V. Pedersen 561 sek. 2. Jorg 
Schmidt 540 sek. A2 beg.: 1. Mikael Schwartz 
283 sek. A2 eks.: 1. Per Grunnet 1692 sek. 2. 
Finn Bjerre 1573 sek. 3. Thomas Kongsted 
1439 sek. C2: 1. Poul Kristensen 1657 sek. 2. 
Jens Kristensen 1441 sek.

Al-konkurrence,
St. Hojstrup d. 22. maj
OMF’s traditionelle Al-konkurrence blev i dr 
afholdt i fantastisk flyvevejr — ntesten ingen 
vind, bagende sol, kraftig termikaktivitet.
. Kun 6 af de mange fremmodte modelflyvere 
havde A1-modeller med — vi var vist et par 
stykker, der asrgrede os over ikke at have fdet 
bygget en lille model, for det er jo sjovt at flyve 
med Al-modeller. En af dem, der morede sig 
bedst var vist Keld Schultz — han havde bygget 
en mini-mini-Al’er — iovrigt Bjarne Jorgensens 
konstruktion — med ca. 50 cm spaendvidde. Et 
par af starterne viste, hvad den kunne yde, ndr 
termikken var pd pletten. De fleste starter mdtte 
dog pdbegyndes i lav hojde, da modellen var 
svaer at traekke i tophojde.

Jorn Rasmussen deltog som gaest og var ube- 
skeden nok til at flyve 4 max’er og en svipser 
med sin modificerede »Mini-Ghost« (tegning 
gennem unionen). Klubmester blev han dog ik
ke — det kan kun OMF-medlemmer blive. Sd 
Bjarne Jorgensen kunne for andet dr i traek foje 
titlen «Klubmester i OMF i klasse Al« til sine 
mange fine prasstationer. Bjarne var lidt usik- 
ker og lagde ud med to nedvindsstarter, men fra 
tredie start og fremad valgte han kun at be- 
skaeftige sig med de termikbobler, som andre

havde demonstreret styrken af. Det gav selvfol- 
gelig resultat.

Trediemand var Tage B. Hansen — Tage var 
ikke helt glad for at udlose sin smukke model i 
de store bobler — sporene fra hans A2’ers bort- 
flyvning pd Vandel til vdrkonkurrencen skrsem- 
te stadig.....

Men, men, m en.....Denne konkurrence viste
atter, hvor afslappet det er at flyve med OMF- 
folkene. Resultatet opfattes ikke som det vae- 
sentlige — det er flyvning der taeller.

Per Grunnet

Al: 1. Jorn Rasmussen 797 sek. 2. Bjarne Jor
gensen 660 sek. 3. Tage B. Hansen 529 sek. 4. 
Henning Schultz 415 sek. 5. Susanne Jorgensen 
370 sek. 6. Keld Schultz 250 sek.

Linestyringsresultater

Varkonkurrence 
vest d. 24/4-77
Konkurrencen blev afholdt i Alborg pd Avia
tors baner ved Hesteskoen.

STUNT: Jorgen Kroer fra Skive er et nyt navn, 
men han kunne ikke true Leif Eskildsen.
1. Leif Eskildsen, 635 .........................  2149 pt.
2. Jorgen Kroer, Airbird ...................  1488 pt.

SPEED: Endnu et medlem trddte ind i 220- 
klubben, idet Unionens sekretasr Niels Lyhne 
satte personrekord med fine 225,84 — det lover 
godt for EM-deitagelsen. Carsten Thorhauge, 
der kun flyver indenbys, er ogsd ved at fd skik 
pd udstyret, kun farten manglede.
1. Ole Poulsen, ALK ...................  233,80 km/t
2. Leif Eskildsen, 635 .................  230,17 km/t
3. Niels Lyhne, 635 .....................  225,84 km/t
4. Carsten Thorhauge, Aviator .. 185,75 km/t

COMBAT: De to finalister har snart modt hin- 
anden i mange finaler — Dennegang trak Lars 
det lasngste strd.

Fra den relativt nye klub Sumetra deltog 2 
mand, der klarede sig godt i det stterke selskab.
1. Lars Henriksen, 635
2. Uffe Edslev, ALK
3. Jan Steen Jensen, Aviator
4. Benny Furbo, Sumetra
5. Henrik Linnet, Aviator
6. Rikard Andersen, Aviator
7. Knud Madsen, Sumetra

TEAM-RACE: Palle Edslev/Peter Sejersen er 
kommet igen efter en lille down-periode, men 
blev disket i finalen. Carsten Thorhauge/Jesper 
Rasmussen fik noteret 5:54,5 — en god tid a? et 
nyt hold.
1. Ole Poulsen/Ib Rasmussen, ALK

4:27,4 4:30,3 9:22,0
2 Palle Edslev/Peter Sejersen, ALK

4:16,5 4:14,9 disk.
3. Carsten Thorhauge/Jesper Rasmussen, Avia. 

5:54,5 0

Windy-Pokalen
Konkurrencen blev afholdt pd Amager Faelled 
d. 8/5 i strdlende solskin. Der blev ikke flojet 
speed.
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Windypokalen — Goocl-Year-piloter.

STUNT: Begynderdanmarksmesteren 1976
Henrik Andersen, Orkan gav Robert Petersen 
hard modstand — De lave tal skyldes, at der
kun var 1 dommer.
1. Robert Petersen, W indy.................  1730 pt.
2. Henrik Andersen, Orkan ...............  1516 pt.

GOOD-YEAR: Ikke et af holdene gennemforte 
alle flyvninger, men de to heattider der blev no- 
teret, var begge under seks minutter. Henrik 
Andersen/Ebbe Rasmussen sejrede med en 
Rossi diesel.
1. Henrik Andersen/Ebbe Rasmussen, Orkan

1 omg. 5:49 12:00
2. Karsten Thygesen/Poul H. Nielsen

5:25 68 omg. 77 omg.
3. Rene Nielsen/Stig Henriksen, Windy

48 omg. disk. 2 omg.
4. Luis Petersen/Bjorn Hansen, Comet

52 omg. 0

TEAM-RACE: Der blev vist godt race, og det 
lykkedes Kjeld Frimand/Flemming Jensen at fit 
deres G 20 Super-Tigre til at gd virkelig godt, 
og der blev vist sat ny uofficiel Super-Tigre

Praktisk transportkasse til combat-modeller set 
ved Windypokalen.

rekord med 4:22. Hans G./John Mau startede 
ikke i finalen.
1. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet 

4:04 4:00 8:12
Flemming Jensen/Kjeld Frimand, Windy

4:35 4:22 37 omg.
3. John Mau/Hans Geschwendtner, 635/Comet 

4:13 4:10

COMBAT: Her var der rekorddeltagelse, idet 
ikke mindre end 10 mand stillede op. Dan Hune 
fra Kjoven sejrede overbevisende, men i det 
hele taget var deltagerne fra Kjoven ret domine- 
rende, og kun Uffe Hune fra Sydfyn og Stig 
Henriksen kunne blande sig i topstriden.
1. Dan Hune, Kjoven
2. Torben Frandsen, Kjoven
3. Uffe Hune, Sydfyn
4. Stig Henriksen, Windy
5. Olav Hune, Kjoven
6. Jens Geschwendtner, Comet
7. Asger Bruun-Andersen, Sydfyn
8. Rene Nielsen, Windy
9. Allan Lofstedt, Comet
10. Jan Carlsson, Comet

Jura-cup 1977:
Arets ferste
Internationale
linestyringsstaevne
Dette store Internationale staevne fandt ligesom 
de foregaende ar sted i Breitenbach i Schweiz. 
Banen er placeret klods op ad alperne, sa det er 
et anlteg i fantastisk skonne omgivelser.

Da der kun en en asfaltcirkel, og der flyves i 
de tre klasser, speed, kunstflyvning og team- 
race, er det dejligt afslappende, da der er lang 
tid imellem man er i ilden.

Der deltog i dr 5 danske, der havde taget den 
lange vej pd omkring 1.200 km derned.

SPEED
Denne klasse havde samlet 14 deltagere fra det 
meste af Europa. Ikke overraskende blev vinde- 
ren verdensmesteren Emil Rumpel fra Vesttysk- 
land, der dog blev skarpt fulgt til dors af Louis 
Bilat fra Schweiz, der hermed fik en slags 
»come-back« efter et par svage saesoner. 
Franskmasndene overraskede kolossalt, idet de 
besatte tredie-, fjerde- og sjettepladsen med 
»nye« navne.

Vore deltagere Id lidt under hjemlig standard 
med bedste mand Ole Poulsen pd 229,3 km/t og 
Leif Eskildsen pd 226,4 km/t, hvilket gav hen- 
holdsvis en niende og en ellevte-plads.

STUNT
Her havde 24 deltagere fundet ved med Leif 
Eskildsen fra Danmark som eneste danske del- 
tager.

Man valgte at lade halvdelen af de startende 
flyve en tredie runde, sdledes at de ovrige blev 
placeret pd grundlag af 2 runder, medens de el- 
leve bedste kunne forbedre deres placering ved 
deres tredie flyvning.

Dette var godt for vor danske deltager, idet 
Leif Eskildsen startede med at vaere nr. 5 efter 
forste runde, men floj bedre og bedre gennem 
de to nasste, sd han efter en forrygende spasn- 
dende ventetid foran resultattavlen blev kon- 
kurrencens vinder.

Det var hans tredie flyvning, der gjorde ud- 
slaget, da han scorede staevnets bedste pointsum

Leif Eskildsen — stunt-vinder

i denne sidste og afgorende flyvning. Det var en 
virkelig god praestation — og en ting der lover 
godt for kommende Internationale opgaver.

TEAM-RACE
Dette var staevnets storste klasse, der var hele 
30 hold tilmeldt, deriblandt to danske hold 
nemlig Jens Geschwendtner/Luis Petersen og lb 
Rasmussen/Ole Poulsen.

Deltagerlisten indeholdt alle Europas skrappe 
navne, sd det var lidt af en styrkeprove kun en 
mdned for Europamesterskabet.

Geschwendtner/Petersen havde ikke besvaer 
med at kvalificere sig til semi-finalen, da de i 
andet heat floj pd 4:06. Rasmussen/Poulsen 
havde en del besvaer med motorindstillingen, da 
den ene motor gik lidt defekt, og den anden var 
helt ny. Det lykkedes ikke for dem at kvalificere 
sig med tiden 4:28, da graensen for adgang til 
semi’erne blev sat af Bugl/Hohenberg (0strig) 
med 4:18,8. Det var iovrigt Hohenbergs debut 
som mekaniker sammen med Bugl.

Semifinalerne blev dramatiske pd flere md- 
der:

Forst lykkedes det Bugl at lande sin model 
lige op i den danske, medens Jens var igang 
med et pit-stop. Modellen blev totalt knust, 
men der skete heldigvis ikke noget med mekani- 
keren. Derimod gik det mindre godt for Hohen-

Jens/Luis’ model efter Bugl’s pdflyvning.
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0verst til venstre ses tre ungarske speedmodel- 
ler med et nogel utradiiionelt udseende. Ved si- 
den a f Bugl og Hohenberg efter at sidstncevnte 
var kommet fra hospitalet. Derunder de tre vin- 
dende team-race-hold med medaljer. Herover 
andenmanden i speed, Louis Bilat.

berg, da en ungarer gentog Bugl’s nummer; han 
ramte ikke Hohenbergs model, men derimod 
armen, der beklageligvis braskkede to steder — 
si i forste omgang blev det et meget kort glimt 
af det nye ostrigske hold, vi fik at se.

Jens/Luis skiftede til en gammel, tung (510 g) 
reservemodel til omflyvningen og fik noteret ti- 
den 4:10,8, hvilket blev nasstbedste tid — altsi 
var de i finalen.

Finalens deltagere blev udover danskerne det 
hollandske hold 2 x Metkemeier samt englasn- 
derne Smith/Fry.

Danskernes chancer faldt imidlertid til nul- 
punktet, da deres motor gik »flad« for kom- 
pression under training — si de mitte ty til en 
ganske ny og kun lige tilkort til finalen. De til- 
ladte tre tankfulde var langtfra nok til at trim- 
me grejet tilstraekkeligt ind.

De bange anelser slog da ogsi til i finalen, 
der blev vundet af brodrene Metkemeier i den 
fine tid af 8:08,0 for 200 omgange. Pd 2. plad- 
sen kom Smith/Fry med 8:28 og tredie kom 
Jens/Luis med 8:49,2 efter diverse motorfor- 
traedeligheder.

F2C, team-race
1. Metkemeier/Metkemeier, Holland .............
2. Smith/Fry, England ....................................
3. Geschwendtner/Petersen, Danmark ............
4. Bader/Kaul, Vesttyskland ...........................
5. Gurtler/Baumgartner, 0strig .......................
6. Fisher/Nitche, 0strig ...................................
7. Ratkai/Nyarady, Ungarn .............................
8. Van D. Voort/Buys, Holland .....................
9. Bugl/Hohenberg, 0strig ...............................
16. Rasmussen/Poulsen, Danmark .................
Ialt 30 hold deltog.

Konkurrencen, arrangementet og stedet er til 
UG, si det er absolut anbefalelsesvaerdigt at 
tasnke pa deltagelse naeste gang, det bliver i 
1979. Sigar jodlen fik vi hort til festen lordag 
aften .... men der er motorstoj s i absolut at 
foretrsekke.....  JG.

F2A, speedklassen:
1. Emil Rumpel, Vesttyskland
2. Louis Bilat, Schweiz ........
3. Daniel Enfroy, Frankrig ..
4. Patrick Constant, Frankrig
5. Ingo Schmidt, Vesttyskl. .
9. Ole Poulsen, Danmark . ..
11. Leif Eskildsen, Danmark 
(Ialt 14 deltagere)

F2B, kunstflyvningsklassen:
1. Leif Eskildsen, Danmark ............. 5.319 pt.
2. Claudio Orsini, Italien ................. 5.156 pt.
3. Toni Salathe, Schweiz ................... 5.041 pt.
4. Franco Ballesio, Italien .................  4.953 pt.
5. Claus Maikis, Vesttyskl................... 4.862 pt.
Ialt 24 deltagere.

4:10,8 4:01,8 8:08,0
4:13,0 4:12,7 8:28,0
4:06,0 4:10,8 8:49,2
4:06,8 4:17,6
4:07,6 4:17,1
4:13,4 4:20,2
4:14,3 4:29,7
4:16,9 4:23,5
4:18,8 —

4:28,9

. . . .  246,6 km/t 

. . . .  244,9 km/t 

. . . .  243,2 km/t 

. . . .  238,4 km/t 

. . . .  236,9 km/t 

. . . .  229,3 km/t 

. . . .  226,4 km/t

Limfjordsstaevnet 1977
Staevnet blev afholdt 28.-29. maj p i Aviators 
bane ved hesteskoen i Alborg. Der var deltagere 
fra Danmark, Sverige, Holland og Tyskland, si 
det var absolut et internationalt stsevne, bide 
hvad angik deltagere og arrangement.

Lordag aften var der banket med tilbehor i 
klubhuset, og da vejret var strilende, var det et 
dejligt staevne.

STUNT: Her deltog 6 mand, hvoraf en var fra 
Tyskland og en fra Sverige. Det er lidt skuffen- 
de, at der ikke deltog flere danskere. Leif Es
kildsen var ikke uventet klar vinder efterfulgt af 
Robert Petersen. Thomas Lindblom fra Sverige 
blev nr. 3, skarpt forfulgt af Jorn Ottosen og 
Henry Hviid. Johannes Apel fra Tyskland bar 
praeg af, at han manglede konkurrencerutine, 
idet han floj for staerkt i hastighed til helt at
kunne kontrollere situationerne.
1. Leif Eskildsen, 635 ......................... 3648 pt.
2. Robert Petersen, W indy.................  3263 pt.
3. Thomas Lindblom, Sverige ............ 3028 pt.
4. Jorn Ottosen, Orkan .....................  2997 pt.
5. Henry Hviid, 635 ...........................  2988 pt.
6. Johannes Apel, Tyskland .............  2394 pt.

STUNT beg.: Her var der kun en deltager, 
nemlig Bo Hansson fra Sverige — han vandt. 
Det er for slojt, at der ikke findes deltagere fra 
Danmark i en sidan klasse.
1. Bo Hansson, Sverige .....................  505 pt.

SPEED: Alle fire medlemmer af 220-klubben 
deltog, men kun to passerede medlemsgrasnsen.
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Leif Eskildsen fik revance efter mange nederlag 
til Ole Poulsen. Begge var lidt under daglige 
vande. Niels-Erik Hansen fik 218,57 med en 
halvd&rlig motorgang, tset fulgt af Lyhne med 
216,47. Carsten Thorhauge flyver med for stor 
propel, men fik 198,88. Joen Pedersen fra Tor
nado er begynder i en s& svasr klasse som speed, 
men skal nok fd det til at virke — modellen er 
blot ustabil.
1. Leif Eskildsen, 635 .................  227,70 km/t
2. Ole Poulsen, ALK ...................  226,27 km/t
3. Niels-Erik Hansen, Comet ___218,57 km/t
4. Niels Lyhne, 635 .....................  216,47 km/t
5. Carsten Thorhauge, Aviator .. 198,88 km/t
6. Joen Pedersen, Tornado.......... 0

GOOD-YEAR: Her blev der preesenteret ikke 
mindre end 2 modeller med effekt-potter. De 
stojede helt fantastisk, men imponerende var 
det. Uffe Edslev/Bjarne Schou var bedst med 
176 km/t i flyvefart, men i forste heat var de sd 
uheldige efter at have flojet pd 4:21, hvilket er 
ny rekord, at fange et par liner i landingen, 
hvilket betyder, at man bliver disket, og da 
deres cut-off ikke virkede i andet heat, og de 
kun stoppede en gang, gennemforte de ikke et 
eneste heat. Danmarksmestrene 1976 beviste 
endnu engang, at det ikke er tilfaeldigt de vandt 
denne titel, idet de konkurrencen igennem var 
det mest stabile hold. Det korer bare. Nielsen/ 
Nielsen (far/son) var lidt under daglig vande.
1. Leif O. Mortensen/Ole Bisgdrd, Aviator

5:04,8 5:03,5 10:17,3
2. Niels Lyhne/Kurt Pedersen, 635/Haderslev

disk. 4:56,4 11:50,5
3. Finn Nielsen/Henrik Nielsen, Haderslev

6:21,2 5:41,0 12:53,0
4. Luis Petersen/Bjorn Hansen, Comet

disk. 15 omg.
5. Uffe Edslev/Bjarne Schou, ALK

disk. disk.

COMBAT: Der var for forste gang en helt for- 
midabel tilslutning. Hele 23 stillede op. Fra 
Sverige var der 11 deltagere og fra Danmark 12. 
Det tegnede til at blive nogle gode kampe, men 
da de fleste svenskere brugte glod, som det var 
svasrt at starte efter styrt, og deres pin-up be- 
klasdte modeller var lige sd skrobelige som ind- 
pakningen, kom de gode kampe forst til sidst, 
da der naesten kun var danske diesel-folk tilba- 
ge. Uffe Edslev og Lars Henriksen var nok de 
bedste hele konkurrencen igennem, og i finalen 
trak DM-vinderen 1976 det ltengste strd efter en 
hdrd kamp, som blev vundet med 32 pt.

Bredden er virkelig god i combat, og det teg- 
ner til at blive et hdrdt DM i august.

1. Uffe Edslev, ALK
2. Lars Henriksen, 635
3. Anders Dahlaf, Sverige
4. Benny Furbo, Sumetra

5. Asger Bruun Andersen, Sydfyn
6. Dan Hune, Kjoven
7. Klas J. Nilsson, Sverige
8. Henrik Linnet, Aviator
9. Bjorn Regnstrom, Sverige 

Johan Voelius, Sverige 
Dan Johnsson, Sverige 
Olav Hune, Kjoven 
Ingemar Larsson, Sverige 
Toni Schmidinger, Sverige 
Richard Andersen, Aviator 
Johan Sandstrdm, Sverige

16. Kurt Siig, 635
Jorgen Frandsen, Sydfyn 
Jorgen Bobjerg, Windy 
Uffe Hune, Sydfyn 
Ulf Jansson, Sverige 
Bo Svendstrand, Sverige 
Lars Svensson, Sverige

TEAM-RACE: Her deltog 3 hollandske hold, 
nemlig nr. 2, 3 og 4 fra deres udtagelser. Der 
blasste en kraftig vind hele konkurrencen, hvil
ket tog lidt af flyvefarten. Der deltog ialt 11 
hold, s& der blev flojet semifinaler med 9 hold. 
De danske EM-hold viste god form, men der 
var virkelig fremgang at spore hos samtlige de 
andre danske deltagere. Der var intet nyt fra de 
hollandske hold, men til finalen gik Metke- 
meyer/Metkemeyer, Jens Geschwendtner/Luis 
Petersen og Hans Geschwendtner/John Mau, 
og efter en hind finale og lidt organisatorisk 
dramatik, vandt hollaenderne foran danskerne i 
fornasvnte raekkefolge. Alle finaleholdene an- 
vendte Bugl, der gik samme omdrejningstal, pd 
den samme propel, s& det var meget svaert at 
skelne motorerne fra hinanden i luften. Hol- 
lsenderne lovede at komme igen naeste dr, og da 
prove at fd endnu flere deltagere med. — Ogsd i 
andre klasser.
1. Rob Metkemeyer/Bert Metkemeyer, Holland

23 omg. 4.38,2 4:21,5 4:12,6 8:37,0
2. J. Geschwendtner/Luis Petersen, Comet

4:26,5 4:13,1 4:12,9 4:05,6 8:44,0
3. John Mau/Hans Geschwendtner, 635/Comet

4:25,0 4:30,3 4:12,9 5:08,7 8:52,0
4. Ole Poulsen/Ib Rasmussen, ALK

4:27,3 4:20,3 4:24,0 4:23,4
5. Buys/Hans Visser, Holland

4:37,6 4:25,7 4:22,3 4:19,8
6. Palle Edslev/Peter Sejersen, ALK

disk. 4:26,5 5:13,3 4:50,5
7. Joost Kant/Christina Kant, Holland

4:57,5 5:02,2 4:58,0 1 omg.
8. Per Sauerberg/Kdre Nielsen, Haderslev

5:19,5 disk. 5:48,0 disk.
9. Jesper Rasmussen/Carsten Thorhauge, Avia. 

6:25,5 20 omg.
10. Niels Lyhne/Kurt Pedersen, Haderslev 

7:41,6 23 omg.
11. Mogens Thomsen/Jorn Vejen, 635 

disk. 75 omg.

Luis Petersen/Bjern Hansens 
utroligt larmende potte- 
forsynede Good- Year-model.

Radiostyringsresultater

Sjaellandsmesterskabet 
i kunstflyvning 1977
Sondag den 5. juni blev der afholdt Sjaellands- 
mesterskab i kunstflyvning pd Auno flyveplads, 
som havde stillet et hjorne af de store graesplas- 
nearealer (start- og landingsbanen) til rddighed.

Pd trods af godt vejr dagene for, bod denne 
konkurrencedag pd kulde, grdvejr, kraftig blaest 
og flere byger. Dette havde dog ikke afholdt 13 
konkurrencedeltagere, 5 i A-klassen og 8 i B- 
klassen, i at mode op.

Konkurrencen blev gennemfort uden hava- 
rier, men den kraftige blaest generede en hel del. 
Flere piloter overfloj tilskueromrdde og parke- 
ring, men dette skyldtes hovedsagelig at disse 
omrdders begraensning ikke var parallel med 
vindretningen.

Bortset fra dette forlob konkurrencen godt. 
Ole Meyer var konkurrenceleder, Ruth Meyer 

stod for resultatudregningen, lb Karlsen havde 
stdet for det praktiske, Arne Jensen, Elo Peder
sen og Ole Meyer var dommere i A-klassen, me- 
dens Arne Jensen, Henrik Kejlaa og Jorgen 
Holsoe var dommere i B-klassen.

Ole Harder blev Sjaellandsmester i klasse A, 
og Aksel Nielsen blev Sjaellandsmester i klasse 
B.

Klasse A:
1. Ole Harder, NFK (Super Sicroly, Rossi 61)

3270 3930 3930 7860
2. Leif Widenborg RC-K (S. Sicroly, Webra)

3570 3865 3985 7850
3. Knud Malmmose, KFK (Super Star, Webra)

3240 2970 3415 6655
4. Arne Bask, Arhus MFK (Profile, OS 60 FSR)

2605 2865 3675 6540
5. Peter Kjser, KFK (Kavasaki, OS 60 FSR)

2925 3260 1835 6185

Klasse B:
1. Lars Jensen, OMF (Tornado, Webra Speed)

1900 2255 2310 4565
2. Aksel Nielsen, KFK (Atlas, OS 60 FSR)

1715 2310 1615 4025
3. Henning Juel, Nakskov (Fuji, OS 60 FSR)

1565 1630 1730 3360
4. Erik Kristensen, Sydsj. (S. Sicroly, OS 40)

830 1005 1255 2260
5. Johs. Pedersen, RFK (Cutlas, Hp-61)

655 1150 1050 2200
6. Stig Klausen, Sydsj. (Middle Stick, Webra)

815 775 255 1590
7. Henrik Jul Nielsen, RFK (Cutlas, Webra)

625 0 0 625
8. Arne Jensen, OMF (Kompromiss, Webra)

0 0 0 0

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

m s E  tlf. (01)11 59 99 
Lovstraede 8 —  1152 Kbh. K.
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Kalender:
Fritflyvning:
6-12/7 VM, Roskilde Lufthavn 
23-24/7 Jyllandsslag, Vandel
23- 31/7 Sommerlejr, Vandel
4/9 Dansk-svensk landskamp, Trollesminde 

17-18/9 NM, Sverige
24- 25/9 DM, Skjern

Linestyring:
13-18/7 Europamesterskab, Vervier, Belgien
23- 31/7 Sommerlejr, Vandel 
24/7 Fredericiaslaget, Vandel 
6-7/8 Nordisk Mesterskab i Finland
6-7/8 »VM« i combat, Amerongen, Holland 
13/8 Haderslev Cup, Haderslev 
21/8 1. Host-Dst, Amager Faelled
27-28/8 DM, Alborg 
4/9 Sensommerstasvne, Grindsted 

11/9 2. H0st-0st, Amager Faelled.

Radiostyring:
16-24/7 Sommerlejr, Haderslev 
7/8 Dm-termik, Stensletten, Herstedoster 

13-14/8 DM-kunstflyvn., Vandel, kl. A og B 
28/8 NFK — fly-for-fun, Tulstrup, Hillerod 
4/9 Int. fly-for-fun, Haderslev 
4/9 NFK-open, svaevemodelstaevne, Tulstrup 

11/9 SMSK-Cup, Stensletten, Herstedoster
24- 25/9 DM-skraent, modested Tulstrup.

Yderligere oplysninger om konkurrencerne fds 
ved henvendelse til de respektive unioner eller 
under »Konkurrenceindbydelser« her i bladet.

Sommerlejren 1977
Indbydelser til drets sommerlejr er tilgAet alle 
medlemmer af CL- og FF-Unionerne inden det- 
te nummers fremkomst, men da sommerlejren 
er sddan et enestdende arrangement, skal vi ikke 
undlade at komme med en foromtale af lejren 
her i bladet. Hvis man ikke er medlem af de to 
unioner, mil man skynde sig at tilmelde sig til 
lejren, og sA bagefter melde sig ind i en af de to 
unioner. Flyvestation Vandel skal nemlig have 
besked om, hvem der deltager inden den 27. ju- 
ni 1977.

Men hvad foregdr der pd sddan en lejr? Fan- 
tastisk mange ting, sd mange, at det er svasrt at 
skulle nojes med lidt spalteplads i bladet for at 
fortselle om det. Der flyves naturligvis en mas
se, fra morgen til aften og mange nybegyndere 
f&r rid  og vejledning af eksperterne, for her har 
man tid til det. Alle modelklasser er som regel 
reprassenteret, men en bestemt fortjener en saer- 
lig omtale, nemlig chuck-glider (balsaglider) 
klassen, hvor modellerne som regel bliver byg- 
get p i selve lejren i det store byggetelt, hvor der 
er aktivitet til langt ud pa natten. I denne klasse 
har bade fritflyvere og linedrengene et felt, hvor 
de kan kappes i faellesskab. Mange af chucker- 
ne anvendes ogsa i den vidt berygtede marathon 
konkurrence, hvor det gaelder om inden for en 
time at fa flojet sa mange sekunder som muligt 
med den samme model og fra samme sted. Det 
er en meget udmarvende konkurrence, isaer i 
btesevejr. Rekorden er vistnok 2800 sekunder 
airborne tid, hvilket er meget imponerende, da 
der jo som bekendt kun er 3600 sekunder i en 
time.

Berygtet er ogsa en fodboldkamp mellem 
»frittere« og »linebasser«. Sidste dr blev resulta-

tet af kampen 1:1, sd nogen har revanche til 
gode.

Interessant er ogsd pointturneringen, hvor det 
gaslder om at hente points ved at tage diplomer, 
placere sig i konkurrencer, vasre tidtager og 
dommer, gore rent pd toiletterne (!) og andre 
ting. Vinderen fdr kost og logi pd lejren betalt, 
sd der er sommetider dron pd for at fd hentet 
points.

Endelig er der de stille sommeraftener, hvor 
man sidder uden for teltene eller inde og drofter 
resultatet af fodboldkampen, det nyeste cut-off 
system, den bedste propel, Flemming Madsens 
seneste pdhit, slubrer kaffe eller the i sig eller en 
hdndbajer, og hvad man ellers kan finde pd.

Flyvestation Vandel byder os fine vilkdr for 
lejren. Man kan overnatte i eget telt eller cam- 
pingvogn eller i udmaerkede militaertelte med 
trasgulv. Man behover kun at medbringe en 
sovepose. Maden kan man fd i FSN Vandels 
udmaerkede kantine til rimelige penge — der ta
les hvert dr om, hvor god maden er — men man 
kan naturligvis ogsd bruge sit eget kokkenud- 
styr.

Denne omtale af sommerlejren vil forst kom
me frem til lasserne, ndr fristen for tilmelding er 
udlobet. Man kan imidlertid besoge lejren en el
ler flere dage i lobet af ugen d. 23.-31. juli, hvis 
man har fdet lyst til at vaere med i lidt af alt 
det, der foregdr. Man melder sig i vagten og be- 
der om at besoge lejrchefen. Derefter vil man 
kunne komme ind, hvis lejrchefen giver lov.

Nyt fra
Fritflyvnings-Unionen

Konkurrence-
indbydelser
Jyllandsslaget 1977, Vandel Flyveplads 
d. 23.-24. juli.
Klasser: F1A, FIB, F1C, A2 beg., A1 beg., A1 
eks. og chuckglider.
Medetid: Lordag d. 23. er der briefing kl. 
14.50, hvorefter 1. periode starter kl. 15.00. 
Sondag d. 24. starter 3. periode kl. 09.00. 
Tilmelding: Send tilmelding senest d. 12. juli til: 

Jorgen Korsgaard 
Bauer Landstr. 23 
D-239 Flensborg 
Tyskland.

Dansk-svensk landskamp sendag d. 4. sept.
Den traditionelle uofficielle landskamp er i dr 
lagt forst pd efterdrssassonen i hdb om varmt og 
godt termikvejr. Det er aftalt i dr at sastte alle 
sejl til hvad angdr deltagelse fra de nordiske 
lande (nordmaendene har ytret interesse) — sd 
det kan gd hen og blive et meget stort staevne.

Der flyves pd Trollesminde/Favrholm ved 
Hillerod med start kl. 10.00. Briefing et kvarter 
for, altsd kl. 9.45.

Der flyves 5 perioder d 60 minutter, evt. fly- 
off afholdes kl. 15.15.

Startgebyr: Kr. 20,- pr. mand uanset hvor 
mange klasser, der deltages i.

Klasser: Chuckglider, A l, A2 beg., A2 eks., 
C2, D2.

Tilmelding: Tilmeldingen skal vasre fremme 
senest d. 29. august til:

Palle Jorgensen 
Tamsborgvej 45,
3400 Hillerod 
Tlf. (03) 25 05 85.

Palle er ogsd konkurrenceleder.
Deltagere, der onsker det, kan overnatte i klub- 
bens lokaler, Torvet 1, Hillerod, natten mellem 
lordag og sondag. Der er toilet og vaskemulig- 
hed.

DM-1977, Skjern d. 24.-25. September.
Arets DM bliver annonceret fyldigt i nasste 
nummer af »Modelflyvenyt«, men vi skal allere- 
de nu bede folk om at reservere dagen. Pladsen 
ved Skjern er ubetinget Danmarks bedste frit- 
flyvningsplads — sd hvis vejret arter sig, kan 
det blive et fantastisk stasvne.

Teknisk afdeling
Teknisk afdeling under Fritflyvnings-Unionen 
tilbyder hermed »Modelflyvenyt«s laesere nogle 
ting, der normalt ikke kan kobes i handelen:

Timere:
KSB termiktimere, max. 6 min............kr. 50,-
Seelig (verdens bedste):
FIA, single function ........................... kr. 65,-
FIB, single function .............................kr. 65,-
FIB, triple functions ........................... kr. 90,-
FIC, 4 functions ...................................kr. 100,-
KSB-motortimere, tick-off ............... kr. 50,-

Hojstartsspil:
Towmaster, plast (USA) ................... kr. 40,-

5-minutters epoxy:
To-komponent lim, fuldt hasrdet pd 5 minutter, 
Devcon (verdens bedste!).
70 g tuber .......................................... . kr. 30,-

Duraluminium:
Alle plader 250 x 500 mm
1,0 mm .............................................. . kr. 15,-
1,5 mm .............................................. . kr. 20,-
2,0 mm .............................................. . kr. 30,-
3,0 mm .............................................. . kr. 45,-

Motorgummi, FAI Supply Rubber):
1 x 6  mm, pd spoler a ca. 450 g, 
pr. spole ............................................ . kr. 40,-

Alle de ovennasvnte ting fds ved henvendelse til: 
Jorgen Korsgaard 
Bauer Landstr. 23 
D-239 Flensborg 
Vesttyskland
Tlf. 009-49-461-44330 (fra Danmark)

Alle priser er uden porto.

Send bestillingen pr. brev eller postkort. Sam- 
men med varerne modtager du en opkrasvning, 
der bedes betalt hurtigst muligt.
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Nyt fra
Linestyrings-Unionen

Konkurrence-
indbydelser
Fredericia Slaget
Hermed indbydes til Fredericia Slaget, der af- 
holdes i forbindelse med Sommerlejren ph Fly- 
vestation Vandel.
Dato: Sondag d. 24. juli 1977 kl. 9.30.
Sted: Flyvestation Vandel.
Klasse: Combat.
Startgebyr: 10,- kr. pr. mand.
Tilmelding: Kan ske ph pladsen eller til:

Henry Hviid 
Munkevaenget 3 
7080 Borkop.

Haderslev Modelflyveklub indbyder herved 
til Haderslev Cup
Tid: Lordag den 13. august kl. 9.00.
Klasser: Stunt beg./eks., Combat, Good-Year 
(ρέ grass).
Tilmelding:

Kurt Pedersen 
Faslledvej 7 
6100 Haderslev
Tlf. (04) 52 51 01 (kl. 8.30-17)

Tilmelding senest torsdag d. 4. august.
Grunden til, at stasvnet er forlagt til lordag 

er, at vi har fhet indbydelse til et gigantisk »fly 
for fun«-arrangement i Tarp, mellem Flensborg 
og Slesvig i Tyskland. Dette foreghr sondag den 
14. august.

Vi var en del fra klubben dernede sidste Sr, 
og det var simpelthen en oplevelse uden side- 
stykke.

Det var hovedsagelig RC, der blev vist, samt 
rigtige svasvefly, faidskasrmsudspring mm. 
Linestyring er ret ukendt ph de kanter, og vor 
beskedne opvisning i combat og stunt gjorde 
derfor enorm lykke.

Vi hhber, at alle deltagere i Haderslev Cup vil 
drage med os til dette arrangement (det er gra
tis, bortset fra det ekstra stykke der er at kore). 
I vil ikke fortryde det. HUSK PAS!! ! 

Overnatning kan aftales med Kurt.

Comet indbyder hermed til 1. Host ost for Sto- 
rebaelt sondag d. 21/8.
Sted: Amager Faelled.
Tid: Forste start kl. 9:00.
Klasser: Stunt, Speed, Good-Year, team-race og 
Combat.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse pr. mand, 5 kr. 
for folgende klasser.
Tilmelding: Senest 15/8 til:

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

Danmarksmesterskab 
1977 i linestyring
Hermed indbydes til danmarksmesterskabet 
1977 i linestyring.
Konkurrencen flyves pk Aviators bane ved he- 
steskoen i Alborg lordag d. 27/8 kl. 13 og 
sondag d. 28/8 kl. 9.00.

Der flyves pa asfaltbane i klasserne:
F2A Speed, F2C Team-Race og Good-Year, 
medens der flyves ph grassbane i klasserne F2B 
Stunt (beg. + eks.) og F2D Combat.

Der vil blive flojet i alle klasser begge dage. 
Startgebyr: 30,- kr. pr. klasse, 20 kr. pr. 

efterfolgende klasse pr. mand.
Campering kan under primitive forhold finde 

sted ved flyvepladsen. Indkvartering kan ogsh 
fmde sted ph ABs hotel, hvor forplejning er 
mulig. Adressen er: AB Hotel og restaurations 
afdeling, 0ster Uttrup, 9000 Alborg, tlf. (08) 15 
73 85.

Der vil lordag aften blive afholdt banket i 
klubhuset, hvor man kan nyde en platte med ol 
og snaps. Prisen er incl. drikkevarer kr. 30,- pr. 
person.

Der kan ligeledes bestilles madpakker til son
dag middag til kr. 10,- pr. stk.

Hvis man onsker nogen af disse dele, skal det 
bestilles og betales sammen med tilmeldingen.

Sidste frist for tilmelding og betaling af start
gebyr er den 15. august til:

Arne Bach 
Sonderbro 29 
9000 Alborg 
Tlf. (08) 16 16 79.

Med venlig hilsen,
Aviators modelflyvere

Sensommerstaevne 1977
Hermed indbydes til Sensommerstaevne i Grind- 
sted ved Grindstedvasrket sondag den 4/9-77 kl. 
9:30.

Der flyves i alle klasser i linestyring. 
Startgebyr: 10,- kr. pr. mand pr. klasse. 
Tilmelding senest d. 28/8-77 til:
Bjarne Simonsen 
Gribsovej 7 
7200 Grindsted.

Comet indbyder hermed til 2. Host — 0st for 
Storebaelt sondag den 11. September.
Sted: Amager Faelled.
Tid: Kl. 9:00.
Klasser: Stunt, Speed, Team-Race, Good-Year 
og Combat.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse pr. mand. 5,- kr. 
for folgende klasser.
Tilmelding: Senest d. 7/9 til:

Hans Geschwendtner 
Wibrandtsvej 67,
2300 Kobenhavn S 
(01) 59 62 13

Materialer
Linestyrings-Unionens materiale-salg kan for ti-
den tilbyde folgende sager:
Regelmappe ........................................  10,- kr.
Dommersedler, pr. 10 stk....................  1,-kr.
Transfers m. bomaerke pr. 10 stk. . . .  13,- kr. 
Transfers m. bomaerke pr. 100 stk. .. 110,-kr. 
Troje m. bomaerke, luksus kvalitet .. 40,- kr. 
Troje m. bomaerke, aim. kvalitet___ 30,- kr.

Tegninger med byggebeskrivelse:
Amphetamine Annie, T-R-model___ 16,-kr.
Mecov, combatmodel .......................  10,- kr.
Focus Jun., stuntmodel (2,5-4,5 cm3) 14,- kr.
Starlett, stuntmodel (6 cm3) .............. 30,- kr.
Pirat, stuntmodel (6-8 cm3) ...............  37,- kr.

Betaling skal ske over unionens postgirokonto 
nr. 5 20 87 69. Bestillingen kan angives pk giro- 
indbetalingskortet.

Nordisk Mesterskab
Mesterskabet afholdes i Finland den 6-7/8-77 
og alle interesserede bedes henvende sig til 
Unionen, da der ved redaktionens slutning in
gen nyheder var kommet frem udover datoen.

Danmark vandt hold sidste hr, og det kan 
naevnes her, at den store hold-propel er overgi- 
vet til svenskerne for transport til Finland.

Klubpointturneringen
Kampen raser videre — stillingen skifter, og 
efter at Limfjordsstaevnet er medregnet som 
den sidste konkurrence, er stillingen skiftet:
1. 635, Fredericia............................................ 81 pt.
2. Comet, Kobenhavn.................................... 70 pt.
3. ALK, Arhus .......................................... 57 pt.
4. Kjoven, Birkerod .................................32 pt.
5. Windy, Kobenhavn.................................... 29 pt.
6. Aviator, Alborg ...................................21 pt.

Haderslev .............................................. 21 pt.
7. Orkan, Gladsaxe ............................. 19,5 pt.
8. Langelands FK ..................................  12 pt.
9. Sumetra .............................................. 10 pt.
10. Airbird, Skive ................................... 3 pt.

Resultatet fra 635-slaget er regnet med, selv om 
resultatet endnu ikke er bragt i bladet.

EM-holdet
Det danske landshold til Europamesterskabet i 
Verviers er nu endelig udtaget. Det blev shledes: 
Team-Race:

Jens Geschwendtner/Luis Petersen 
John Mau/Hans Geschwendtner 
Palle Edslev/Peter Sejersen 

Speed:
Ole Poulsen 
Niels Lyhne-Hansen 
Hans Geschwendtner 

Combat:
Kurt Petersen 
Niels Lyhne 
Jorgen Bobjerg 

Holdleder:
Kurt Pedersen.

PR-haefte
Unionen har igen i hr i samarbejde med Aviator 
lavet et programhaefte om linestyring.

Programhaeftet indeholder konkurrenceka- 
lenderen samt en beskrivelse af de forskellige 
klasser der konkurreres i herhjemme.

Det er et smart lille PR-haefte, som er godt at 
dele ud ved opvisninger etc., eller til nye 
medlemmer, der derigennem kan orienteres lidt 
om sagerne.

Hasftet fhs ved henvendelse til Unionen.

T/R-PROPS
Glasfiber/epoxy propel. 

Model: Jens/Luis.
25 kroner + porto pr. stk.

Flemming Jensen 
Centerparken 26,
2500 Kbh. Valby 
Tlf. (01) 30 52 08
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Tag til Redovre
— nar det gadder modelflyvning!

STORT UDVALG I BYGGES^ET 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 — BEKLALDNINGSFOLIE i alle farver.

FAGTIDSSKRIFTER — Flug — RCM — Radio Models — Aeromodeller.

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

VI SENDER OVERALT

R0DOYRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rodovre, Tlf. (01) 70 19 04

OS 10 og OS 25 Schnuerlemotorerne er under- 
vejs; hvis du vil vaere blandt de forste ejere af 
disse fantastiske motorer, er det pa tide at be-
stille nu.
OS 10 FSR R/C .....................................kr. 190,-
OS 10 FS stunt .....................................kr. 149,-
OS 25 FSR R/C .....................................kr. 398,-
OS 25 FS stunt .....................................kr. 319,-

M.R.C. —  markedets mest pAIidelige anlaeg.

M.R.C. Mk. V som vist ...................kr. 2.185,-
I ovrigt M.R.C. anlaeg fra kr. 685,-.

M.R.C.-brochure mod kr. 0,60 i frimaerker.

Specialtilbud: OS servoer
Kan benyttes ρέ f.eks. Futaba, Space Com
mander, Kraft og andre anlaeg med positiv puls
og midtpunktudtag pa batteriet. Pris kr. 125,- 
Montering af stik + ca. kr. 10,-.

Sma nyt:
Glow Bee R/C gloderor ....................... kr. 15,-
Robart Super Fueler .............................kr. 22,-
Robart pumpe ...................................... kr. 130,-
Altec cyanolim, 20 gram ..................... kr. 39,-
(leveres i 2, 30, 60 sek.)
Hobby Quick Epoxy, 45 g, 30 min. . . .  kr. 23,-
Gummitov, 30 m omspundet ................kr. 115,-
M£leinstrument 0-5 A ........................... kr. 22,-

Silver Star Models
Axel E. Mortensen 
Sjsellandsvej 3,
9500 Hobro 
Tlf. (08) 52 03 57



251 J0RGEN LAKStN 
HUNDBORG 
T OF T t N 5 
7700 I H I S T E D

Godkendt af Post-

NYHED!
Ny servo med kugleleje.
Arbejder med en hidtil ukendt precision.

F U T A B A
—  det er japansk kvalitet

IMPORT:

THOBNGBEEHv
Vimmelskaftet 34, 1161 K0benhavn K


