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VARIOPROP AM 12 kanal saet
er definitivt udsoigt herfra, men maske kan du vaere hel- 
dig at finde et saet hos en forhandler. Priserne er forbav-
sende lave:
3792/2,12 kanal sender, 2 servoer................ kr. 1.655,-
3792/3,12 kanal sender, 3 servoer................ kr. 1.890,-
3792/4,12 kanal sender, 4 servoer................ kr. 2.125,-

'ΓΆΧΛΟρΤΟρ s e t  FM
FM 35-FM

VARIOPROP FM 14 kanal saet
kan leveres omgaende i 27 og 40 mHz, mens 35 mHz ma 
vente, til de nye godkendelses-retningslinier er faerdige. 
Priserne er:
2728/4 & 4028/4,14 kanal sender, 4 servoer. .. kr. 3.275,- 
2728/5 & 4028/5,14 kanal sender, 5 servoer.. . kr. 3.495,- 
2728/6 & 4028/6,14 kanal sender, 6 servoer.. . kr. 3.715,- 
Prisen for 35 mHz bliver som for de naevnte.

Leveres gennem forhandlere overalt i landet. 
Generalagentur og eneimport:

lb Andersen Hobby ApS
9620 Aalestrup

Alle naevnte priser er baseret ρέ 15% moms og de okonomiske forhold om- 
kring den. 1.7.77. Hvad de karne maendpa Christiansborg og valutahandler- 
ne kan finde ρέ, kan indvirke ρέ priserne senere hen.

VARIOPROP FM 8 kanal saet
soges fremskyndet fra fabrikken og ventes fremme, nar 
de ny typegodkendelses-retningslinier er klar. Og pri
serne...
2718/2, 8 kanal sender, 2 servoer................... kr. 1.765,-
2718/3, 8 kanal sender, 3 servoer................... kr. 1.985,-
2718/4, 8 kanal sender, 4 servoer................... kr. 2.200,-
— det er nok vaerd at vente pall!

'narvoprop
F M
F M  3 5  
F M

VARIOPROP FM EXPERT sendere -  14 
kanaler
med eksponentialstyring er senderne for dem, der vil 
kunne mere end andre. Prospekt N-77 i katalog 30FS gi
ver alle oplysninger om disse sendere, der kan leveres 
om kort tid i mange forskellige udforelser.

GRAUPNER minilader nr. 3699
med kabler til opladcning af sender og modtager koster 
kun kr. 133,50 og passer til alle VARIOPROP anlaeg. Den 
er god og billig, hvis du kan undvaere mutiladerens man
ge fordele med mulighed for opladning af alle akkutyper.
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BEGYNDERKONKURRENCER — Peter 
Buchwald mener, at der stilles for store krav til 
fritflyvnings-begynderne, ndr der flyves kon- 
kurrencer. Begynderne flyver det samme antal 
flyvninger, og de flyver ogs4 med 3 minutters 
max. — ogs4 i A l. Er det rimeligt? Hvordan 
synes du, konkurrenceforholdene bar vaere i be- 
gynderklasserne? Begynderne skulle gerne have 
hjaelp af de mere erfarne under konkurrencer. 
Er der tilstraekkelig mulighed for det i den kon- 
kurrenceform, vi nu kender? Eller bar vi f.eks. 
lave rene begynderkonkurrencer? Vi vil meget 
gerne hare din mening.

PECH 77 — Resultatet af dette 4rs Internatio
nale linestyringskonkurrence i Pech, Ungarn, 
var, at Paul Bugl igen vandt, denne gang foran 
Fischer/Nitsche og Gurtler/Baumgartner, de tre 
astrigske musketerer.

OPS I SPIDSEN — OPS-motorerne dominere- 
de i deres hjemland Italien i pylon-race i en 
oversigt over 1976-resultaterne i »Modellistica«. 
Ud af 16 anvendte 10 OPS, der naesten alle var 
udstyret med hjemmelavede lyddaempere. Naes
ten alle modellerne havde balsakrop beklaedt 
med glasfiber.

FLORES/FLORES — Fra Holland meddeles 
det, at det kendte hold Flores/Van der Vort er 
holdt op med at flyve sammen. Flores flyver nu 
med sin kone, som er italiener, medens V. d. 
Vort holder en pause.

WEBRA .20 — Denne nye motor ses her p4 bil- 
ledet. Den er forsynet med »sikkerhedsspinner« 
som p&kraevet i England. Udstyret med 
schnuerleskylning og lappet cylindersaet ser den 
ud til at vaere en god motor til Club 20, eller 
hvad det kommer til at hedde i herhjemme.

ANDERS HAKANSSON — svensk wakefield- 
ekspert — overvaerede VM i Roskilde og var 
meget interesseret i nordkoreanernes gummimo- 
torer. Hen mod slutningen af konkurrencen 
kunne han ikke holde sig tilbage og antastede 
en af holdmedlemmerne. Nu er Anders ikke s4 
skrap til nordkoreansk, sit i stedet for at kaste 
sig ud i fremmedsprogene bad han »m4 jag titta 
p4 tampen« p& skdnsk, og var ikke spor over- 
rasket, da koreaneren tog motoren ud af mo- 
dellen og gav ham den.

Det var iovrigt en 28-strengs motor af 1 x 3 
mm motorgummi med en »riflet« overflade som 
det gamle Pirelli. En afprovning af motoren 
viste, at den var god men p i ingen mdde sensa- 
tionel. Ikke bedre end en god FAI-Supply mo
tor.

VOL LIBRE — er et fransk fritflyvningstids- 
skrift, der kan anbefales varmt til alle, som blot 
har et perifert kendskab til fransk. Der kommer 
4 numre om 4ret, hver p i 30-50 taetskrevne si-

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

der. Bladet er en appetitvaekkende blanding af 
tekst, tegninger, tabeller og billeder .... i et liv- 
ligt og usaedvanligt lay-out. Abonnement tegnes 
ved at sende en check pit 30 franc til: A. Schan- 
del, 16 Chemin de Beulenwoerth, 67000 Stras
bourg Robertsau, Frankrig.

CEROS 130 — Vi har fdet flere henvendelser 
fra laesere, der kender til Ceros-motoren, som 
vi afbildede i nr. 3. Den er fremstillet i Dan
mark af fabrikant C. Rose fra slutningen af 
1949. Den blev isaer anvendt i modelracerbiler 
og haevdes at have kort 100 km /t i Soborg Mo- 
delracerklub. Der blev iovrigt ogsi fabrikeret en 
anden Ceros motor. Et intakt eksemplar af hver 
af Ceros-motorerne er stadig i familien Roses 
besiddelse.

HOBBY WEEKEND — Modelflyvning bliver 
et af punkterne i en hobby-weekend, der afhol- 
des lidt syd for Flensborg midt i oktober. Under 
Jorgen Korsgaards ledelse vil de deltagere, der 
er interesseret, kunne bygge og flyve en chuck- 
glider. Deltagelse i arrangementet koster 15 
DM, hvilket deekker alle udgifter til kost, logi 
og materialer. Deltagerne skal selv medbringe 
vasrktoj. 14-18 drige kan deltage — kontakt 
Jorgen Korsgaard, tlf. 009-49-461-44330 (fra 
Danmark).

NIELSEN/NIELSEN — Det meddeles pd som- 
merlejren, at det beromte hold Far/Son alias 
Finn Nielsen/Henrik Nielsen fra Haderslev 
MFK, agter at kaste sig ud i team-race i naerme- 
ste fremtid.

COX CONQUEST 15 — Den nye Cox Con
quest 15, der fdr fine ord med pd vejen af den 
beromte George Aldrich, koster i ojeblikket 
kun 44,95 dollars i USA (ca. 270,- kr.). Det si- 
ges, at de forste eksemplarer havde for lose 
lejeskdle, men den fejl skal vaere rettet nu ifolge 
Aldrich. Pris i Danmark er endnu ukendt.

ENYA 40 — Det kendte maerke Enya har pro- 
duceret en ny motor Enya 40 X-TV, som med 
schnuerleskylning ndr op pd 1 hestekraft. Det er 
en lillebror til Enya 60XF. Motoren er en ABC, 
det vil sige, at der er aluminiumsstempel i en 
forkromet messingcylinder. Motoren har 
samme krumtapsaksel som 10 kubikkeren.

UNIVERSALGENI — De russiske mesterska- 
ber 1976 i RC havde deres absolutte topfigur i 
Valery Miakinin, der b ide vandt kunstflyvning, 
skala og svasvemodeller. Han anvendte en We- 
bra 61 med m4neskiveindsugning udstyret med 
en Top Flite 1 1 x 7 . Modellen var af vesteuro- 
paeisk stil og vaegten var 3200 g, laengden 135 
cm og spaendvidden 160 cm p4 kunstflyvnings- 
modellen.
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JURGEN BARTELS, verdens stsrste producent 
af glasfiberpropeller, var til VM i Roskilde og 
viste der sit nyeste produkt, en impeller til 10 
cm3 motorer. Ducted fan-modeller er en naerlig- 
gende losning, n ir stojen skal daempes og flyve- 
pladserne bibeholdes. At de er praktisk anven- 
delige, har bl.a. Bob Violett vist med sine mo
deller.

DETTE NUMMER indeholder en masse refera- 
ter fra sommerens konkurrencer. Vi vil i den 
forbindelse gerne efterlyse laesernes mening om 
netop denne stofgruppe — referaterne. Er de 
interessante for andre end en snsever kreds? 
Kan man foresli en anden form pH referaterne? 
Skriv, hvis du har gode ideer.

CUBANSK UHELD — Det cubanske fritflyv- 
ningshold havde meldt sin ankomst til VM-77 i 
Roskilde. Men de dukkede forst op ved Pierre 
Trebod konkurrencen i Frankrig ugen efter. 
Forklaringen var, at deres skib (de sejlede!) var 
blevet forsinket, s i de ikke var niet i havn 
inden VM var overstiet.

NY RC-MOTOR — Den italienske »Cipolla« 
glow, der leveres i en 3,5 og 4,0 cm3 version. 
Den fits i mange varianter med og uden 
RC-karburator. Den er forsynet med speciel 
stempelkonstruktion. Til RC-biler og evt. flyv- 
ning leveres der specielt stort koletopstykke.

ARBEJDSGL/EDE TIEBYDES — Som vore 
laesere vil have bemaerket, er »Modelflyvenyt« 
ikke noget udpraeget RC-blad. Vi kunne godt 
onske os noget mere RC-stof og efterlyser der- 
for interesserede skribenter — isser motormo- 
delstof og sttevnereferater har interesse. Send 
uopfordret eller ring til Per Grunnet (09) 71 28 
68 og aftal naermere.

PETER SMITH — australsk VM-deltager — 
fik under et besog i Rom seks uger f ir  VM i 
Roskilde stjilet sin bil med bl.a. alle hans 
wakefields. Bryan Spooner og Martin Dilly fra 
England forsynede ham med materialer og 
vterktoj, s i  han kunne gore en Loffler-model 
klar inden VM. En stor indsats, der havde for- 
tjent storre belonning end den placering som nr. 
75, Peter Smith opniede.

MOTORGUMMI — I Aeromodellers juli-num- 
mer har Dave Hipperson skrevet en artikel pa 
basis af en storre serie malinger af forskellige 
typer motorgummi. Han konkluderer, at det 
bedste nye Filati og det bedste nye Pirelli mo
torgummi er en smule bedre end FAI-Supply’s 
gummi. Og — som et meget interessant resultat 
— at disse tre tilgasngelige fabrikater ikke er s i 
meget dirligere end »det gamle« Pirelli — det 
afprovede er fra 1970. Iovrigt er de tre fabrika
ter, vi kan f i  idag, ngesten lige gode, skriver 
han.

INGEN VITS — Deltagerne til VM i Roskilde 
troede, at det var et udslag af det danske vid, 
da man over hojttaleranlaegget under wakefield- 
konkurrencen meddelte, at »det er ikke tilladt 
at kore p i motorcykel i kornmarkerne«. Det 
var det desvaerre ikke.

VM-UDSTYR — Til VM-77 i Roskilde havde 
Fritflyvnings-Unionen fremstillet en masse ting 
og sager, der skulle sselges til deltagere og andre 
interesserede. Alle 300 T-shirts med VM-symbol 
blev solgt, alle maerkater blev solgt, der blev 
solgt over 1000 programmer, og unionen slap af 
med de sidste trojer med bombekastermotivet, 
ligesom der rog mange af unionens transfers. 
Det eneste, der ikke blev udsolgt var faktisk 
VM-plakaten. Her er der stadig et lille oplag 
tilbage. Interesserde kan kobe den gennem bla- 
dets kontor. 1 ekspl. koster kr. 15,- inch porto, 
3 ekspl. koster 25 kr. inch porto.

KURSUSMODEL — Fritflyvnings-Unionens 
Al-model »Sus«, som er meget velegnet til byg- 
gekurser for begyndere, kan igen fis i byggesaet 
fra Finn Bjerre. Finn har 90 sget klar til efter- 
irets mange kurser, s i  bestil nu, for den bliver 
udsolgt, tlf. (09) 15 85 77.

VM-BILLEDH/EFTE — I lobet af et par uger 
vil Fritflyvnings-Unionen udgive et haefte med 
billeder og komplette resultater fra VM-77. 
Haeftet vil blive sendt til alle deltagere og hjsel- 
pere fra VM, mens andre interesserede kan ko- 
be haeftet. Prisen vil blive kr. 10,-.

KOMMENDE VERDENSMESTRE? — Til eu-
ropamesterskaberne i linestyring i Verviers trae- 
nede englaenderen Jim Mannal med sine to son- 
ner, Colin 5 i r  og Neil 7 ir . Colin er venstre- 
hindet pilot (engelsk stil), Neil hojrehindet. 
Trods blassten gav de en fin opvisning. Model- 
len var en simpelt fladkropsmodel med verdens 
vel nok mest solgte motor, Cox Babe Bee.

PR-H/EFTE — Fritflyvnings-Unionen arbejder 
med at fremstille et lille haefte, der kan fortaelle 
udenforstiende om fritflyvning. Det er tanken, 
at haeftet skal trykkes i stort oplag og deles ud 
til medlemmerne, der s i — n ir lejlighed byder 
sig — kan give haefterne videre til interesserede 
tilskuere. Linestyrings-Unionen har med stor 
succes uddelt et tilsvarende haefte i de sidste par 
ir.

S t0 j........
Rob Metkemeyer, kendt 
hollandsk team-race mekaniker 
og akustikingenior, giver med 
eneret for Modelflyvenyt et 
indblik i modelstoj.
Artiklen her er den forste i en 
serie pa tre.

Stojproblemet er i de fleste lande ved at 
vaere en vassentlig arsag til, at vore flyve- 
pladser forsvinder. For at bibeholde de 
pladser vi stadig har, er det vigtigt at vide 
mere om stojens fremkomst, dens skadeli- 
ge virkninger og daempning. Denne artikel 
vil falde i tre afsnit, hvoraf det forste 
bringes her og de resterende to i de folgen- 
de numre.
1. Stoj over storre afstande (100-1000 m),
2. Horetab forarsaget af modelmotorstoj,
3. Muligheder for lyddaempning.

1.1. Normer
Efter ISO anbefalingerne og mange landes 
normer kan man saette en maksimal tilla- 
delig generel stojgrasnse. Den bestemmes 
normalt ved det naermest beliggende hus 
fra stojkilden. Vaerdier pa omkring 50 
dBA bruges normalt. I seerlig rolige omra- 
der 45 dBA og i industriomrider 55 dBA. 
Eftersom modelstoj ikke er sasrlig kon- 
stant og indeholder mange rene toner, er 
den saerlig irriterende (for ikke-interessere- 
de) og derfor anvendes en graense der er 5 
dBA lavere.

I det folgende anvendes maksimalvaer- 
dien 45 dBA som udgangspunkt.

1.2. Stojkilde (fri udblaesning)
For at fa mere at vide om stojen fra vore 
motorer, er der foretaget malinger pa 2 li- 
nestyrede team-racemodeller. Udstodnin- 
gen vendte henholdsvis udad (Bugl) og 
indad (Super-Tigre) i cirklen.

Oktavbandene kalkuleret til 10 meter 
for motor erne vises i fig. 1 og 2. dBA kal- 
des ogsa den subjektive dB skala.
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Bug! 15 diesel, afstand 10 m, flyvende model.

PIG. 1

-- Udst.0dn.ingsaide 65413 A
-- Modsat side 77dB A
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Fig. 2: Super Tigre X-15 diesel, afstand 10 m, 
flyvende model. Fig. 4: Molekylcer dcempning i luft. Lufttemperatur 200 C, luftfugtighed 70 pet. Frekvens som pa

rameter. Ved lavere luftfugtighed f i s  hojere vaerdier.

Som det kan ses, er forskellen mellem 
de to motortyper lille. I virkeligheden er 
malingens unajagtighed storre, nemlig 
± 3  dBA. Bugl-modellens hastighed var 
156 km/t, og Super Tigre-modellen flaj 
140 km/t med et lavere omdrejningstal.

Eftersom en fordobling af lydstyrken 
svarer til kun 3 dB, kan man antage, at 
lyd-intensiteten fra motorer med forskelli- 
ge ydelser ikke vil vaere sasrlig stor.

En meget vigtigere faktor for lydstyrken 
er udstralingsimpedansen, der afhaenger 
direkte af form og starrelse af udstod- 
ningsporten. Saledes stajer Super Tigre 
X-15 lidt mere end Bugl, trods dens min- 
dre effekt; dette skyldes Super Tigrens 
storre udstadningsareal.

En Rossi vil pA grund af manifolden 
give et retningsbestemt, staerkt varieret 
lydbillede, men den samlede lydintensitet 
— det som betyder mest over laengere af- 
stande — aendres ikke af manifolden.

1.3. Lyd-niveau over 
forskellige afstande
a. Daempning som falge af aget afstand 
sker primaert geometrisk. En fordobling af 
afstanden til lydkilden giver en saenkning 
af stojen pA 6 dB.
b. Daempningen som falge af jordeffekt er 
ret stor for en lavt placeret stajkilde og 
-lytter, men i praksis 0 for hajtflyvende 
RC-modeller.

c. Endelig sker der en molekylcer optagelse 
af 1yd i luft. Daempningen ved b. og c. er 
staerkt frekvensafhaengig, som vist i fig. 3 
og 4.

Fra malinger og beregninger, der er fo- 
retaget, kan vi tegne en generel kurve over 
en rimelig flyveafstand fra beboet omrade 
med en udaempet »standard«-motor.

Som det ses i fig. 5 kan en linestyrings- 
bane placeres i omkring 400 meters af
stand abent land fra beboet omrade. De 
400 meter kan naturligvis variere med ydre 
forhold som vind, skov og stojskaerme.

dBA,
90

Ved hensigtsmaessig placering af en line- 
styringsbane kan den ligge sa taet som 200 
meter fra beboet omrade. Eneste restrik- 
tion ville vaere: »Jetror forbudt«.

Hvis en bane uhindret skulle kunne bru- 
ges i en afstand pa 150-200 meter fra be
boet omrade, ville det vaere nodvendigt at 
reducere modellens stoj til 75-80 dBA malt 
i 10 meters afstand fra udstodningssiden. 
Propelstojen vil ligger pA omkring 65 dBA 
i 10 meters afstand og vibrationsstajen fra 
vinge og krop endnu lavere.

Anbefalet minimum afstand 
til beboet areal.

Artiklen er a f pladshensyn stcerkt forkor- 
tet. Klubber med stejproblemer og scerligt 
interesserede kan ved henvendelse til bla- 
dets kontor fa  tilsendt originalkopi (pi en- 
gelsk) mod kostpris. Luis Petersen

Fig. 3: Jordeffektens irdflydelse p i  deempningen. Lydkilde i 2 meters hejde, miling i 2 meters hoj- 
de. Underlag grees. Frekvensen som parameter.
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Denne cirkelkrog er konstrueret med hen- 
blik pa at fa noget, som er nemt at lave 
selv uden noget sasrligt vaerktoj. Et par 
taenger til at bukke med og evt. en god bi
detang til pianotrSd, fil, hilndboremaskine 
og en Idle el-loddekolbe skulle vasre nok.

Selve hovedbojlen er lavet af 1 mm mes- 
singplade. Dette er der flere grunde til: 
For det forste var jeg i besiddelse af s&dan 
en plade, for det andet er det nemt at ar- 
bejde med, isaer lodning er nemt. Og sidst 
men ikke mindst — det raster ikke. Det 
bor man lige huske, hvis der vtelges et an
det materiale, idet krogen ofte vil blive so- 
let til med pladder eller sne om vinteren.

Nar bojlen er fserdig, laves stumperne 
til den indvendige bevaegelige del, men de 
loddes ikke sammen for til sidst. Ligeledes 
bukkes den heller ikke faerdig for neden, 
for fjederspaendingen er afpasset.

og det hele, idet der laegges lidt papir imel- 
lem den yderste bojle og det, der skal lod
des for at undga sammenlodning.

Er man forst naet hertil, gar resten som 
en leg, og den sidste del af faerdiggorelsen 
laves nemmest sammen med montering i 
modellen. Et stykket pianotrad, 1-1,5 mm, 
skulle vaere nok til monteringen.

En eller anden vil maske undre sig over, 
at der tilsyneladende ikke er mulighed for 
at stramme hovedfjederen, men skal det 
laves, sa bliver det let at gore pa flyve- 
pladsen. Sma stykker metal i forskellige 
tykkelser kan laegges ind under fjederen. 1 
mm gor mine kroge ca. 1 kg strammere, sa 
man kan forsta, at det ikke er meget, der 
skal til. Nar man alligevel skal ud og trae- 
ne, er der jo fin mulighed for at trimme 
krogen samtidig.

Udvekslingen pa sideroret bor ogsa lige 
naevnes, da det ogsa har betydning for 
krogens funktion, isaer til at fa modellen 
til at g4 lige op under hojstarten.

Til slut: Jeg er meget interesseret i at 
here fra dem, der evt. g&r igang med at la
ve en sadan krog, det kunne vaere spaen- 
dende at hore, hvilke erfaringer de havde 
med krogen, og om de evt. har fundet pa 
forbedringer af den.

Jams adresse er:
Jorn Rasmussen,
Calvinsvej 25, 7000 Fredericia. 
Tlf.: (05) 93 14 51.

Moderne cirkelsystemer
—  Jorn Rasmussens russerkrog
I »Modelflyvenyt« nr. 1 og 2/77 
har vi bragt artikler om 
forskellige cirkelsystemer til 
svaevemodeller. Her bringer vi 
tegning og byggevejledning til 
en »russerkrog«, som Jorn 
Rasmussen har faet ideen til.

Krogen er meget let at lave, 
den kraever ikke noget videre 
vaerktoj — og den har alle de 
funktioner, man kan onske sig.

Jorn har skrevet en bygge
vejledning:

Fjederen laves af 0,8 mm pianotrad rul- 
let omkring en 2 mm kerne (laes om frem- 
stilling af fjedre i »Modelflyvenyt« nr. 
1/77). Den skal have ca. 12 omdrejninger 
og vaere 4-5 mm laengere end efter monte
ring. Den skal spaendes til ca. 3 kg’s track.

Det overste af den bevaegelige del loddes 
samlet og monteret pa stedet, med fjeder
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Balsa
Webra
Lister
Krydsfiner
Byggesaet
Lim
Beklaedning
Gode rad
Pianotrdd
Maling
Radioanlaeg
Liner
Hjul
Japanpapir
Messingror
Motorer
Brsendstof
Amylnitrat
......o.s.v.

Vi har det hele 
og sender 
gerne
pr. postordre

LEGET0JSBODEN
Vendersgade 13,
7000 Fredericia 
Tlf. (05) 92 05 13

Af et legebarns dagbog
Med et undskyldende grin til mine klub- 
kammerater indsendte jeg penge og kupon 
til firmaet, der i Modelflyvenyt annonce- 
rede med en »varmluftballon«. Historien, 
jeg diskede op med, var, at min 5-arige 
datter skulle laere noget om tyngde mm.

Pa mine klubkammeraters ansigtsudtryk 
folte jeg mig afsloret, da jeg med begej- 
string pakkede ballonen ud af dens «pup- 
pew, en A5 kuvert. Imidlertid viste det sig, 
at den var lavet af noget utroligt tyndt 
solvpapirsagtigt materiale.

Efter fremskaffelsen af en tot vat, noget 
methanol og en taendstik var vi parat til 
proveflyvningen. Vattet, der var vaedet 
med methanolen, blev anbragt i holderen 
under ballonen og antaendt. Undertegnede 
greb ballonen i toppen med tommel og pe- 
gefinger — og var i naesten et minut udsat 
for svedne grin og ydmygende tilrab — 
indtil jeg med en vis elegance slap mit tag 
... og ballonen floj. Pa resten af 
klubmodet foretog vi en masse flyvninger, 
hvorunder begejstringen naede uanede 
hojder.

Beruset af min succes skulle jeg prove 
ballonen for et stort og kraevende publi- 
kum — nemlig en flok born mellem 7 og 
12 ar, der sammen med diverse laerere var 
pa koloni. Til min store glaede bakkede 
bornene ellevildt mit projekt op, mens jeg 
endnu engang var offer for de voksnes 
platte vittigheder.

Jeg mente, det var sikrest at tojre ballo
nen i en dragesnore, da det blaeste en lille 
smule, og jeg jo heist ikke skulle bevaege 
mig ud over markerne.

Starten gik fint (jeg vandt en ol p i et 
vaeddemal med en skeptisk voksen), men 
kun 20 meter over jorden braendte snoren 
over, og ballonen floj los — til enorm 
morskab for tilskuerskaren. I samme oje- 
blik gik det op for mig, at jeg havde givet 
den en ekstra stor tot vat og et ordentligt 
skud metanol for at vaere sikker p i at fi 
torsten slukket. Bifaldet bragede, da bal

lonen, vel i cirka 300 meters hojde, for- 
svandt ud mod horisonten.

Fulgt til (bil)dors af klapsalver optog 
jeg jagten pa »flygtningen«. Det var rela- 
tivt nemt, idet ballonen naturligt ville fol- 
ge vindretningen, men ogsa fordi der ad 
ruten stod en del mennesker, der faegtede 
med armene og gloede ret op i luften. Jeg 
fulgte som sagt ruten med de stirrende 
folk og fik snart oje pa min ... undskyld 
... min datters flyvende ballon.

Efter en koretur pa ca. 10 kilometer var 
jagten naesten slut: Med et stod ballonen 
stille, rynkede sig sammen, og dalede stille 
ned, langt pokker i void inde pa en mark. 
Sa efter at have forceret et utal af ko-ka- 
ger og elektriske hegn havde jeg endelig 
ballonen igen.

Mine traengsler var dog totalt glemt, da 
jeg i triumftog ankom til startstedet igen.

Nu ma tiden vaere inde til at beskrive 
ballonen: Den er som naevnt lavet af et 
materiale, der ved naermere undersogelse 
har vist sig at vaere 8 My tykt (eller rettere 
sagt tyndt) aluminiumsbelagt polyester- 
film. Den har et meget flot udseende, idet 
den er i tre »metallic« farver.

Jeg har siden flojet mange gange med 
ballonen, der stadig er fuldt intakt, og jeg 
kan kun anbefale den, da den er morsom 
og interessant at flyve med. Og en ting er 
sikkert, der kommer ingen stojklager. Det 
skal iovrigt her afsleres, uden at dagspres- 
sen ved deraf, at den for kort tid siden 
over Arhus iagttagne og meget omtalte 
UFO, simpelthen var en varmluftballon af 
tilsvarende type.

En lignende avis-and er tidligere skrevet 
af en politimand i en lokalavis for Hille- 
rod. Han, skrev han, havde set en UFO gi 
op i flammer og endda samlet vragstum- 
per o p ..... Hvad han i virkeligheden hav
de set, var en ksempemaessig varmluftbal
lon, der var opsendt af nogle medlemmer 
fra den lokale modelflyveklub »Termik«.

Jens Geschwendtner

8



VM i RC-kunstflyvning
D. 29. juni til d. 4. juli var der RC-kunstflyvnings-VM i staten Ohio i USA. Axel E. Mortensen fra 
Silver Star Models har venligt l&nt os sine fotos derfra. Vi har desvaerre kun plads til disse fire. 
0verst ses vinderen Hanno Pretners »Curare« og til hejre nr. 1, 2 og 3; fra hojre: Hanno Pretner 
(0strig), Dave Brown (USA), Wolfgang Matt (Lichtenstein). Herunder det danske indslag, Erik 
Toft med »Profile« og nederst dansk-canadieren Ivan Kristensen, der blev nr. 4. Laes mere om VM i 
»RC-information« nr. 47, august 1977, hvor komplet resultatliste ogsci findes.

Denne ballon fds 
flyveklar 

for kun 49,- kr.
Ballonen er fremstillet af alumine- 
ret letvaegtsmateriale og kan stige 
til stor hpjde, hvorpS den synker til 
jorden, n&r spritten er slut.

Kan anvendes Set mange gange 
man har lyst. Fold ballonen ud og 
haeld en spiseskefuld sprit ρέ vat- 
tet.

Ballonen er 115 cm i hojden og 
280 cm i periferien, og man kan 
binde en snor i den.

Den lander efter ca. 20 minutter 
og derpi kan den flyve piny.
FULD RETURRET, hvis De ikke bli- 
ver tilfreds.
Jeg bestiller

.............stk. & 49 kr./stk. + porto.

Navn

Adresse

Postnummer By 

A-K WEBB
Julianehdbsvej 1, 2900 Hellerup,
Tlf. (01) 67 99 17. Giro nummer: 3 11 01 76.
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Klotz Junior
—  en nem 
team-race model
»Klotz Junior« er en simpli- 
ficeret »Klotznorutski«, 
modellen Jens Geschwendtner 
og Luis Petersen fra Comet 
benyttede i sidste saeson med 
gode resultater. Tanken bag 
simplificeringen er, at det skal 
vsere muligt at bygge modellen 
uden specialvaerktoj, samt at 
den skal vaere anvendelig pa 
bade graesbaner og asfalt.
Jens Geschwendtner skriver:

I det folgende gives ikke en »byggevejled- 
ning«, men en beskrivelse af knudepunk- 
terne, idet det forudsaettes, at de mest ele- 
mentaere byggeregler er kendt.

Tegningen kan anskaffes i hel storrelse 
ved henvendelse til Linestyrings-Unionen.

Pkt. 1: Hjulnavet udfores af stal med en 
lejediameter p& 6 mm. Kraven, der skal 
vendes ind mod understelsbenet, laves 9 
mm. Der drejes ud for en 5 mm Seeger- 
ring, som tillader en hurtig udskifning af 
hjul. Hjulet kan imidlertid ogsa faestnes 
traditionelt med pModdede skiver pd hver 
side.

Pkt. 2: Hjulet drejes ud af hardt gummi 
eller nylon. Her kan der imidlertid ogsa 
anvendes et standard fasrdigkobt strom- 
linehjul. Husk min. diameter er 25 mm.

Pkt. 3: Den ene sideplade til understellet 
udfores af 3 mm aluminium, der heist skal 
vaere dural. Der bores, som vist, 2 stk. 2,4 
mm huller i hvilke der slds 3 MG.

Pkt. 4: Mellemplade udfores af 3 mm 
krydsfiner, sa den passer om understellet, 
der bukkes (koldt) af 3 mm pianotrad. Pa 
knoldede baner og graes kan det vaere for- 
malstjenligt med et understel, hvor hjulet 
er anbragt laengere fremme.

Pkt. 5: Den indvendige sideplade kan 
udfores af 2 mm aluminium eller krydsfi
ner. Delene 3, 4 og 5 spasndes sammen om 
understellet med 2 maskinskruer og epoxy- 
lim.

Pkt. 6: Haleslaeberen bukkes af 1,5 mm 
pianotrdd, der limes i kroppen med epoxy- 
lim. Lav ikke en fjedrende slaeber, der 
stikker bagud — nar mekanikeren forer 
modellen tilbage, risikerer den at haenge i 
med den folge, at hele bunden bagi kan 
odelaegges.

Pkt. 7: Stodstangssurringen foretages 
med kinesertrid, der epoxylimes.

Pkt. 8: Sideroret laves af 1 mm krydsfi
ner — skaner bagkroppen hvis modellen 
tumler rundt.

Pkt. 9: Kropschassiet — kaldes crutchen

Her ses en 
»Klotznorutski« — storebror 

til »Klotz Juniors

— laves af 2 stk. 3 mm balsa 315 x 20 
mm, der palimes krydsfinersfronten (se 
pkt. 27).

Pkt. 10: Fastspeendingen af cowlet bag- 
pa sker ved hjaelp af en lille alu-tap, i hvil- 
ken der er sldet et 3 MG hul til skruen. 
Tappen fastgores med lidt glasfiberklaede 
og epoxy til bagkroppen.

Pkt. 11: Cockpittet laves af tyndt acryl 
eller acetat. Dette opvarmes til det er gan- 
ske blodt i en ovn og trykkes ud over cow- 
let, inden dette udhules.

Pkt. 12: Forreste cowlfastspending la
ves som pkt. 10 ogsd af aluminium. Det 
skrues fast p& forsiden af pannen med 2 
mm eller 3 mm skruer.

Pkt. 13: Der indlimes en adskillelse af 3 
mm balsa, sa udblassningen fra en bagud- 
stodningsmotor traekkes med ud af kole- 
luften. Den er ikke saerlig nodvendig, hvis 
motoren blaeser sidelaens ud.

Pkt. 14: Panne skaeres ud af en klods 
aluminium pa 50 x 10 x 150 mm. Bemaerk 
at den indvendige flig bag skruerne er 
laengere af hensyn til tankventil. Hele ud- 
skaeringen foretages nemt med en lovsav 
og talmodighed. Der slas 3 MG huller til 
motorfastspaending, og der bores 3 mm 
huller til fastspaending af pannen til 
crutchen. Disse undersaenkes med 6,5 mm 
bor til ca. 5 mm dybde, saledes at skrue- 
hovedet forsvinder.

Pkt. 15: Haengsler kan laves af 0,3 mm 
hvidblik bukket om en lille stift.

Pkt. 16: Husk pilothovedet i modellen. 
Det skal vaere 20 mm hojt og 14 mm bredt 
og ligesa dybt.

Pkt. 17: Udhulinger for at opna mindre 
modelvaegt. Er ikke nodvendige, hvis det 
benyttede balsa er relativt let.

Pkt. 18: Alternativ koling til bagud- 
blaesningsmotorer. Skal specielt kole ud- 
blaesningssiden, der jo er meget varmere. 
Pa sideudblaesningsmotorer er denne form 
for koling unodvendig.

Pkt. 19: Den samlede understelskasse 
indlimes direkte i balsaklodsen med epo- 
xylim. Kolekanalen skal beklaedes indven- 
digt med et lag glasfiber/epoxy p& ca. 80 
g/m2.

Pkt. 20: Vingeslaeber af 2 mm messing. 
Fungerer samtidig som tipvasgt.

Pkt. 21: Haleplan udfores af let 5 mm 
balsa — heist quarter grain — og beklae
des med tyndt glasfiberklaede/epoxy.

Pkt. 22: Stodstangen laves af 44 rund- 
stok, for optagelse af vibrationer.

Pkt. 23: Hovedplanet udfores af 10 mm 
balsa — heist quarter grain — der profile- 
res som vist pd sidebilledet. Forkant af 10 
x 8 fyr og listen bagi denne af stenhard 
balsa. Planet, ja hele modellen, beklaedes 
med glasfiber/epoxy.

Pkt. 24: Tanken loddes af 0,3 mm hvid
blik — ikke tyndere, da den sa kan bulne 
ud og blive storre end de tilladte 7,0 cm3. 
Lav tanken incl. ror og slanger pa 6,8 cm3. 
Ventilen, der er vist her, er en smorenip- 
pel, der drejes tyndere. Kan kobes i enhver 
maskinforretning.

Pkt. 25: Cut-off systemet kan udfores 
pa adskillige mader. Det her viste er sim- 
pelt og nemt at udfore. Bestar af 2 stk. 
messingror, det »lange« med det filede 
hak, skubbes ind i det store og loddes. 
Derefter bukkes en 1 mm pianotr&dsfjeder 
som vist, og fodeslangen fores gennem ro- 
ret og klemmes, ndr wiren fra styreskiven 
traekker ved nedadrorsudslag.

Pkt. 26: Den viste tvaerribbe vil passe til 
frontindsugningsmotorer som Super Tigre 
G 20 D og Rossi etc., men hvis en bagind- 
sugningsmotor benyttes, er det nodvendigt 
at flytte tvasrribben bagud.

Pkt. 27: Forenden af crutchen udskae- 
res med lovsav af 10 mm krydsfiner. Ge- 
vindbosningerne, med 3 MG, kan lettest 
laves af aluminiumsnitter, der limes i med 
epoxylim. Bor huller og lim bosninger i, 
inden der udskaeres — det er nemmest.

Tilsidst er der kun at sige, at modellen 
skulle heist ikke overstige 550 gram i 
vaegt, hvis den skal vaere virkelig konkur- 
rencedygtig — men fortvivl ikke, hvis den 
ender pa 100 gram mere, den vil stadig 
kunne gore sig — under alle omstaendig- 
heder skal tyngdepunktet placeres p& for- 
kanten af planet, sa modellen bliver stabil 
og »selvstyrende«.

God fornojelse!
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Nye frekvenser for RC-anlseg
Omkring d. 1. September — altsi nar dette 
blad udkommer — forventes Post- og Te- 
legrafvassenets nye cirkulaere om fjernsty- 
ring af modeller at traede i kraft. I skri- 
vende stund foreligger cirkulaeret som et 
udkast, men det forventes altsa at traede i 
kraft uden aendringer.

Den mest interessante aendring i forhold 
til nuvaerende praksis er, at der bliver ab- 
net for 24 nye frekvenser udover de nu an- 
vendte 6, saledes at man for fremtiden ra- 
der over ialt 30. Og — allerbedst — de 20 
nye frekvenser pa 35 MHz-bandet skal 
vaere forbeholdt RC-fly. Dette er en til- 
traengt foregelse, der forhabentlig kan 
formindske problemet med ventelister i de 
storste RC-klubber.

En anden betydningsfuld aendring er, at 
fabriksfremstillede RC-anlasg fremover 
kan nojes med en typegodkendelse, sale
des at den personlige tilladelse fra P&T 
bortfalder. Aldersgraensen for benyttelse 
af RC-anlaeg til modelfly bliver nedsat til 
12 ar.

Til gengaeld stilles der strengere tekniske 
krav til anlaeggene, for at de kan typegod- 
kendes af P&T. Dette er imidlertid kun et 
problem for producenterne, og importo- 
rerne af flere anerkendte maerker medde- 
ler allerede, at de bar anlaeg klar, som kun 
venter p i P&Ts typegodkendelse — og at 
der ikke skulle blive problemer med at 
opni denne.

Gamle anlaeg
RC-anlaeg godkendt efter de nugaeldende 
regler kan stadig forhandles frem til d. 1. 
juli 1978. De »gammeldags« anlaeg ma be- 
nyttes frem til d. 1. januar 1984, hvorefter 
tilladelsen til at benytte dem inddrages. 
Skal anlaeg handles eller benyttes ud over 
disse frister, si skal de forst godkendes af 
P&T efter de nye regler.

Star man over for at skulle anskaffe sig 
et nyt RC-anlaeg, gor man klogt i at serge 
for, at det er godkendt eller i det mindste

kan godkendes efter P&Ts nye regler. El
lers vil anlaegget vaere lige til at smide i 
skraldespanden d. 1/1-1984.

Kanal Kode
nr.
4 26.995 MHz brun vimpel
9 27.045 MHz rod vimpel

14 27.095 MHz orange vimpel
19 27.145 MHz gul vimpel
24 27.195 MHz gron vimpel
30 27.255 MHz bla vimpel

50 40.665 MHz ~ gront flag med
51 40.675 MHz — kanalnummeret i
52 40.685 MHz hvid skrift
53 40.695 MHz J
61 35.010 MHz — 1

62 35.020 MHz
63 35.030 MHz
64 35.040 MHz
65 35.050 MHz
66 35.060 MHz
67 35.070 MHz
68 35.080 MHz
69 35.090 MHz orange flag med
70 35.100 MHz — kanalnummeret i
71 35.110 MHz hvid skrift
72 35.120 MHz
73 35.130 MHz
74 35.140 MHz
75 35.150 MHz
76 35.160 MHz
77 35.170 MHz
78 35.180 MHz
79 35.190 MHz
80 35.200 MHz

Frekvenskodning
RC-Unionen har udarbejdet et farvekod- 
ningssystem til de nye frekvenser, som 
fremgir af skemaet (fra »RC-information 
nr. 47).

Vi skal anbefale alle — ogsi modelfly- 
vere, der ikke er medlemmer af RC-Unio- 
nen (se sa at blive meldt ind!) — at forsy- 
ne deres anlaeg med vimpler/flag i over- 
ensstemmelse med unionens anvisninger. 
En gennemfert farvekodning er en god 
forsikring mod uheld, hvor flere flyver 
sammen.

Mini-test
Futaba FP-S 15
Futaba-fabrikken i Japan, der efterhanden 
er bievet en af verdens forende inden for 
radiofjernstyringsudstyr, har barslet med 
en ny servo, der i kvalitet og ydelse ikke 
star tilbage for andre fabrikater pa marke- 
det.

Thorngreen, der importerer Futaba, har 
stillet en af de nye servoer til radighed for 
os, sa vi har kunnet afprave den.

Falgende hovedpunkter giver et billede 
af denne servos konstruktion:
1. Udgangsakslen er lejret i et praecisions- 

kugleleje, der giver en sa at sige slarfri 
transmission, samtidig med at friktion 
og slid nedsaettes til et minimum.

2. Potentiometersektionen arbejder sepa- 
rat gennem et forstaerket gear.

3. Praecisionstandhjulene er udfcrt af for
staerket deldrin.

4. Minikonnektorerne 3 PC er forstaerket, 
dog saledes at de passer sammen med 
alle avrige Futaba-systemer.

Udslagsvinkel: Roterende, 160°. 
Stramforsyning: 4,8 V — 4/450 mAH, 
nickel-cadmium batteri.
Stramforbrug: 9 mA (bremset).
Ydelse: 4 kg-cm.
Dimensioner: 42,2 x 36,0 x 23 mm.
Vaegt: 60 g.

Alt i alt ma det siges, at japanerne her har 
udfart et stykke praecisionsarbejde ud 
over det almindelige. Servoen er saerdeles 
velegnet til savel motormodeller som svae- 
vemodeller, hvor topydelse er pakraevet.

Den har bl.a. vist sine gode egenskaber 
ved indbygning i svaevemodeller med ud- 
vidbare vinger, hvor selv det mindste slar i 
udgangsakslen har betydning for flyvnin- 
gens kvalitet.

Den lidt starre vaegt end Futabas stan- 
dardservo opvejes til fulde af den starre 
styrke og najagtighed, som FP-S 15 GM- 
servoen besidder. Ib A. Weiste

Mini-test
»Marx« Anemometer
Vi har afpravet et anemometer, en vind- 
hastighedsmaler, der skulle kunne vaere til 
gavn for fritflyvende modeller. Apparatet 
er af fabrikatet »Marx«, og — som bille- 
det viser — bestir det af en plasticskala 
samt en bordtennisbold, der er ophaengt i 
en tynd trad — traden viser vindhastighe- 
den.

Denne mini-test blev foretaget ved sim- 
pelthen at anbringe »apparatet« for enden 
af en 2 meter lang stang og stikke denne 
ud gennem bil-vinduet og si kare forskel-

lige hastigheder svarende til de viste meter 
pr. sekund.

Det viste sig, at apparatet fungerer ab- 
solut lineaert, men der var en fejlvisning 
pa ca. 1,5 m/sek., altsa f.eks. viste ska- 
laen 9,5 m/sek., nar hastigheden var 8 
m/sek. Dette problem kan lases ved sim- 
pelthen at forlaenge snoren lidt.

Apparatet er ikke noget teknisk vidun- 
der, men som en rettesnor er det udmaer- 
ket, nar prisen — under 30 kr. — tages i 
betragtning. Jens Geschwendtner
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Motortest
Prevekersel af HGK-15R
Fremkomsten af en sa avanceret motor 
som HGK-15R fra en hidtil ukendt fabri- 
kant er nok kommet som et chok for de 
etablerede fabrikanter.

Motoren folger pa mange omrader ek- 
semplet fra Bill Wiesnewski’s TWA-mo- 
tor, den forste »rigtige« pottemotor. Mo
toren er ligesom TWA’en moderat timet 
efter nutidens forhold, til gengaeld er ma- 
terialevalget i cylindersaet og udformning 
af skyllekanaler lidt ud over det saedvanli- 
ge, hvilket tyder pa at evne og vilje er til 
stede. Givet en smule tid er der chancer 
for en udfordrer til Rossi-tronen. S&ledes 
er den engelske rekord i Good Year sat 
med en af disse motorer, 4:03 for 100 
omg. af Clarkson/Daly.

HGK er den japanske forkortelse for 
Hashioka Tekniske Laboratorium; de la
yer foruden speedversionen ogs& en motor 
uden potte, en med sideudblassning, og al- 
le versionerne kan leveres med RC-karbu- 
rator. Det sidste nye skud pa stammen er 
HGK-21, der effektmaessigt ligger i den 
gode ende, hvis man onsker en god Club 
20 motor.

Ingen af motorerne kan endnu kobes i 
Danmark; de kan dog kobes i vore nabo- 
lande. Den afprovede motor var velvilligt 
udlint af J. P. Jensen, der pataenker at
bruge den til at flyve RC-speed.

Specifikationer
To-takts gloderorsmotor med schnuerle- 
skylning. bagindsugning og bagudstodning
med effektlydpotte.

Krumtappen er pa bedste K&B-maner 
forsynet med en medbringer, der fasthol- 
des af en pinolskrue. Det sker for at und- 
ga en eventuei sammenspaending af lejer- 
ne. hvilket kan forekomme, nar medbrin- 
geren fastspaendes pa en klembosning, der 
spaender mod det forreste leje.

Krumtappen lober i to lejer, der er fast-

krympet i et lost, kraftigt dimensioneret 
frontstykke. Afbalanceringen fremkom- 
mer ved udfraesninger i krumtappen, 
hvorefter hulrummet daekkes af en fast- 
krympet ring, saledes at krumtaphusvolu- 
menet bliver mindst muligt.

Maneskiven bliver drevet af en neddre- 
jet tap pa solen. En slebet justerbar tap 
fastholder skiven mod det lidt overdimen- 
sionerede bagdaeksel.

Venturien har en diameter pa 6,5 mm, 
hvilket er omkring det maksimale for en 
selvsugende 2,5 cm3 motor.

Konstruktoren af motoren har med an- 
vendelsen af aluminium som cylinderma- 
teriale fdet mulighed for at lave en integre- 
ret cylinder/kolekappe; det giver meget fin 
varmeovergang og lav vaegt. Samtidig har 
han ved at lave cylinderen meget tykvaeg- 
get kunnet fa plads til skyllekanalerne i 
siden af cylinderen i stedet for som nor- 
malt i krumtaphuset. Cylinderen er tryk- 
stobt sa nojagtigt, at der kun kraeves et 
minimum af maskinel bearbejdning.

Det, der har muliggjort denne konstruk- 
tion og hidtil afholdt andre fra den, er 
hardforcromning af aluminium. Ved for- 
cromning lasgges forst et meget tyndt lag 
kobber pa og derefter hardcrom. Det har 
blot en tilbojelighed til at skalle af. Dette 
problem har fabrikanten abenbart lost, 
idet jeg ikke har hort om nogen problemer 
i den forbindelse med HGK’en.

Stemplet er lavet af siliciumholdigt alu
minium og lappet sammen med cylinde
ren. Laengden er som pa alle pottemotorer 
storre end slaglaengden, saledes at man 
undgar indsugning under stemplet, ndr det 
er i top. Det drejede topstykke holdes af 
fire lange bolte fast mod cylinder og 
krumtaphus.

Potten er trykket op i to stykker og lod- 
det sammen. Pa motoren er fastspaendt en 
manifold med en O-ring til ttetning og 
fastholdelse af potten.

Boring ......................................  15,02 mm
Slaglaengde.................................14,00 mm
Slagvolumen ...............................2,48 cm3
Vaegt (uden lydpotte) ....................... 210g
Lydpotte..........................................  30 g
Boring/slaglaengde .........................  1,07

Propeltest
Taipan 7 x 4 u. potte
— med potte ...........
Taipan —-2 cm u. pot.
— m. p o tte ...............
Taipan - r  4 cm u. pot.
— m. p o tte ...............

19.000 omdr./min.
20.000 omdr./min. 
21.200 omdr./min.
22.100 omdr./min.
23.000 omdr./min.
24.100 omdr./min.

Vejrforhold
18 grader Celcius, lufttryk 761 mm Hg, 65 
pet. relativ luftfugtighed.

Braendstof
80 pet. methanol og 20 pet. Castrol M.

Konklusion
Grunden til, at der ikke er foretaget en ef- 
fektmaling pa motoren, er, at det er meget 
vanskeligt at afstemme potten for maksi- 
mal effekt. Laengden pa potten skal varie- 
res efter luftfugtighed, barometerstand og 
temperatur, hvilket giver meget springende 
maleresultater. I stedet er brugt en stan- 

. dard testpropel, saledes at motoren har 
kunnet sammenlignes med andre tilsvaren- 
de motorer.

HGK’en viser sig at vaere 1000-1500 
omdr./min. langsommere end en Rossi. 
Arsagen hertil er sikkert den noget konser- 
vative timing (for en pottemotor) 162° ud- 
stodning. Samtidig har placeringen af de 
lange bolte nodvendiggjort en forholdsvis 
smal udstodning pa 11 mm. De lange bolte 
kan samtidig give anledning til termiske 
deformationer, idet stal og aluminium ud- 
vider sig forskelligt. Aluminiumsbolte ville 
vaere en god losning.

Alt i alt en god, gedigen motor med tek- 
nisk gode losninger, god effekt og yderst 
rimelig pris. Eneste rigtige minus er den 
unodvendig hoje vaegt. Luis Petersen

H h
RC 4 *  iiinformation
Dansk RC-tidsskrift med nordisk 
tilsnit.

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

Provenummer dkr. 8,- 
incl. porto.

RC-unionen 
Paludansvaenge 4, 
DK-4700 Naestved 
Postgirokonto 3 26 53 66.
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Nyhed:
CIPO LLA  
.09

1,48 cm 3 g l0der0rsmotor. 
Vaegt 90 gram. En robust og 
billig  motor til begynder-, 
sports- og RC-motorsvaeve- 
flyvning.
30 dages garanti — alle re- 
servedele lagerfores. Leveres 
inclusive gloderar.

.09 Standard ........ kr. 115,-

.09 RC ........................kr. 135,-
Lyddaemper .......... kr. 29,-
7 x 3,5 fibernylonpropel

kr. 6,-
Gloderar, 1,5 V . . . kr. 9,-

taipan
PROPELLER

P. A.W.
2.49 DS

IGEN .... i produktion og pa 
lager.
TAIPAN-PROPELLER, udfort 
af glasfiberforstaerket nylon. 
Moderne udformning — ef- 
fektiv og med et meget lavt 
stoj niveau.
Fores i folgende storrelser:
7 x 4” (175 x 100) . kr. 7,00
7 x 6” (175 x 150) . kr. 7,00
8 x 6” (200 x 150) . kr. 8,50
9 x 6” (225 x 150) . kr. 8,50
10 x 4” (250 x 100) kr. 10,00
10 x 6” (250 x 150) kr. 10,00
11 x 5” (275 x 125) kr. 10,00
11 x 7” (275 x 175) kr. 10,00

NB. Ogsci engrossalg til 
forhandlere, skriv venligst 
efter naermere oplysninger.

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

kr. 20,-

FRANKOBEL 
IMPORT & EXPORT ApS

Funkiavej 20 
2300 Kbh. S 
Tlf. (01) 55 20 75

f TRANSMERC 
[  er med ρά frekvensen
Vi har bestilt de nye 35 MHz-anlaeg med 20 ka- 
naler hjem, s£ vi Set hurtigt som m uligt efter 
Post- og Telegrafvaesnets godkendelse, hvilket 
sandsynligvis sker d. 1. September, kan begynde 
at levere folgende kvalitetsanlaeg:

ROBBE / FUTABA 
MULTIPLEX 
MICROPROP 
BECKER

og anlaeggene leveres bade som AM og FM med 
priser helt nede fra kr. 620,-.

GRAUPNERs anlaeg leveres som saedvanlig kun 
pa best i I ling.

Og som ny TRANSMERC-fordel saelger vi nu ra- 
dioanlaeg med 113 i udbetaling og restbelobet ρέ 
9-12 mdr.

Vi leverer som saedvanlig motorer, modeller og 
tilbehor til TRANSMERCs minipriser.

T R A N S M E R C
TH. HANSENSVEJ 2 ,D K -4720 PR/EST0

-drej (03) 79 19 55
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Mini-test
Cipolla .09 Glow
Et nyt fabrikat modelmotorer er dukket 
op pa det danske marked.

Det drejer sig om de italienske »Cipol- 
la«, der leveres i to storrelser, nemlig 1,5 
cm3 og 3,5 cm3. Vi har her kigget pa og 
provekort 1,5 cm3 motoren.

Den leveres i en nydelig plastbox med 
motor, spaendenogle og udforlig brugsan- 
visning pd engelsk. Denne bar oversaettes 
til dansk.

Selve motoren leveres i to udgaver, 
nemlig en standard til linestyring og frit- 
flyvning samt en RC-version.

Ved forste ojekast minder motoren en 
del om Cox Medallion, men der er dog en 
del forskelle; pa denne er krumtaphuset 
stobt og kraftigere, stemplet er forsynet 
med traditionel krydspind og der anvendes 
standard-gloderar. Motoren er meget ny- 
deligt udfort og fremtraeder helt igennem 
som et »faerdigt« produkt.

Vi foretog provekorslen pa en original 7 
x 3,5 glasfiberforstaerket nylonpropel af

Slor i kugleleddet 
pa Cox Golden Bee
Forst vil jeg sige tak for jeres udmaerkede 
blad, et sadant har vi manglet lamge i 
Danmark. Vi har jo hidtil vaeret henvist til 
de tyske & amerikanske blade.

Jeg henvender mig til jer vedrorende 
min nye Cox Golden Bee. Jeg har opda- 
get, at den har ca. 0,5-1,0 mm slor i kugle
leddet (stempel-plejlstang). Sloret er frem- 
kommet efter ganske fa starter, og nu er 
mit sporgsmal, om dette er normalt, eller 
jeg skal til at taenke pd et nyt cylindersaet.

Jeg haber I har et svar pa mit sporgs- 
mal.

Med venlig hilsen,

B. CHRISTIANSEN 
Suhrsvej 21.2 tv., 7220 Korsor

Tak for dit brev.
Jeg har tilfceldigvis to a f disse motorer 

liggende, sloret i kugleleddet er pa 0,3-0,4 
mm. Motorerne er helt nye, s i sloret i din 
motor, der har kort, m i nok siges at vcere 
normalt. For et leje som Cox’s, betyder 
sloret intet. Under korsel vil forst kom- 
pressions- siden forbrcendingstrykket op-

Cipolla .09 Glow

Cipollas eget fabrikat. Forovrigt. en meget 
nydelig propel, der ogsa kunne se ud til at 
egne sig til glow-combat, da den ikke er 
benhard.

Som anbefalet i brugsanvisningen til 
sportsflyvning benyttede vi 80/20 braend- 
stof til afprovningen, men det kneb geval- 
digt at holde en god drifttemperatur, sd vi 
skiftede til »Webra Extra« (10 pet. nitro), 
og sa var der ingen problemer. Motoren

r r n

Skitse a f Cox' lejekonstruktion

tage alt »slup«. En for strain pasning ville 
vanskeliggore smoring a f lejet og den kor- 
rekte sammenpresning a f lejeskilen om 
kuglen ville blive yderst kritisk.

Med venlig hilsen, Luis Petersen

Erfaringer med 
»Little Bugbear« og 
andre modeller
En dag i sommerferien, hvor jeg ikke hav- 
de noget at lave, kom jeg i tanke om, at 
der var en 0,8 cm3 model i det seneste Mo- 
delflyvenyt, og en halv time senere gik den 
vilde jagt i restekassen for at finde et par 
stumper til at flikke en model sammen af. 
Da dagen oprandt, hvor den skulle proves, 
kom jeg i tanke om mit forhold til den 
storrelse modeller, og den blev debt «Dan
ger. De forste par flyvninger gik ikke sd

startede villigt og dronede godt til. Nale- 
skruen skal specielt roses, den er nojagtig 
med et fint »klik«-system.

Derneest monterede vi lyddaemper — og 
der kan saettes streg under deemper — 
man kunne tale almindeligt sammen blot 
1/2 meter fra motoren, der summede.

Cipolla .09 Glow md betegnes som et 
godt kob til begynderflyvning eller som 
energikilde pa RC-motorglider.

godt pga. tyngdepunktsproblemer, tilsidst 
vovede jeg mig dog ud i et loop. Dette 
blev dog til et fint spin med 4,5 omdrej- 
ning, pga. at linerne blev slappe i toppen. 
Den overlevede dog, og jeg floj videre.

Naeste dag var vi ude at flyve igen, og 
det lykkedes mig at lave et 8 cm dybt hul i 
jorden med min »Spectre« under et forsog 
pa rygflyvning. Pd den tredie flyvning, 
som min far floj med sin »Colonel«, floj 
gnisterne livligt fra stahviren over i hans 
hand, hvergang han floj i over 5 meters 
hojde, sa dagens sidste flyvning foregik ret 
lavt. Morale; Flyv aldrig, nar der er udsigt 
til tordenvejr, da 15 m stalwire sikkert til- 
traekker lynet ret sd kraftigt (hvis det hav- 
de slaet ned, havde min far og jeg mdske 
ikke haft det sd godt).

Hilsen,

CLAUS T0NNESEN 
Lyngbakkevej 30, 2850 Naerum

PS: Hvad med at lave indholdsfortegnelse 
I jeres udmaerkede blad.
PPS: Haber at mit brev undgdr jeres sli- 
mede papirkurv!

Tak for dit brev.
Med hensyn til indholdsfortegnelsen si 

synes vi ikke, at bladet er s i  uoverkomme- 
lig stort, at den er nodvendig. Men vi vil 
udarbejde index over de vigtigste artikler 
for hver irgang.

Og med hensyn til den slimede papir
kurv, s i er vi endnu ikke begyndt at gore 
brug a f den. Tvcertimod ser vi meget gerne 
en masse andre indlceg med sporgsmal, er
faringer, kritik osv.

Med venlig hilsen, Per Grunnet

BREVE TIL 
MODELFLYVENYT
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0verst tv.: En slagen mester — Lars-G. 
Olofsson. Th.: Albrecht Oschatz trcek- 
ker op med propellen pa, uden optrcek- 
kersystem. Tv.: Wake-vinderen Kim 
Dong Sik. Herunder nr. 3, verdensmes- 
teren fra  75, Baik Chang Son. Th.: Ko- 
stadin Abadjiev, A2-vinder. Nederst tv.: 
Andres Lepp, 2. i A2. Nederst th. rus- 
sisk aluminiumsbeklcedt gasser, der lan- 
dede i hojspcendingsledninger og blev 
brcendt. Derover Isaenko, USSR, nr. 12 
i A2.
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VM-77

^ 7 » > i s o a
et fremragende arrangement

En god konkurrence, 
en publikumssucces, mange nye 
venner verden over, en 
verdensmester og en masse 
arbejde — det var hvad danske 
modelflyvere fik ud af at 
afholde verdensmesterskaberne 
for fritflyvende modeller 
pa Roskilde Lufthavn i dagene 
d. 6.-12. juli.
Svend Gronlund fortaeller om 
staevnet.

Siden den forste ide om at afholde VM-77 i 
Danmark fodtes, har skeptikere sagt: »Jamen 
det kan da ikke lade sig gore i Danmark, hvor 
vi er sd fd modelflyvere.« Men det blev gennem- 
fort. Ved hjaelp af en meget stor arbejdsindsats 
fra en hdndfuld medlemmer af Fritflyvnings- 
Unionen gik alt endda saerdeles fint.

Fra de udenlandske gaester blev der kun ud- 
trykt stor tilfredshed. Sdledes anerkendtes 
f.eks. den prsecision, arrangementet korte med 
bide under konkurrencen (alle perioder afvikle- 
des pd minuttet) og under modelprocessing, 
hvor de offentliggjorte tidsfrister holdt, sd ven- 
tetiden blev kort.

De mange gaesters ankomst og indkvartering 
pd Peder Syv Skolen og arbejdet pd VM-konto- 
ret korte uden komplikationer. Under konkur
rencen i lufthavnen sd man konkurrenceleder 
Peter Buchwald gk stille omkring med et tilfreds 
smil: »Det md gk godt, siden jeg ikke har noget 
at lave.« Og det gik godt. Der var ingen offi- 
cielle klager og kun fd misforstdelser af regler- 
ne. Velkvalificerede og -organiserede tidtagere 
var en meget vassentlig drsag til, at det gik sd 
glat.

Resultatforingen er et kapitel for sig. Her 
havde vi hjaelp af EDB-firmaet Danbridge, der 
stillede en Idle datamaskine og en mand til rd- 
dighed. Sd snart resultaterne foreld, blev de 
indtastet pd maskinen og fd minutter efter, at 
sidste flyvning i en periode var flojet, kunne 
maskinen udskrive de forelobige resultater. 
Disse kunne straks kopieres i den ene af to ko- 
pimaskiner, vi havde ldnt af firmaet 3M. Her 
var imidlertid en svaghed. Det var meningen, at 
alle holdledere skulle have mellemresultaterne

efter hver periode, og at alle skulle have de en- 
delige resultater efter hver konkurrence. Men 
kopimaskineme var alt for langsomme. Og da 
der opstod en fejl pd den ene maskine, lykkedes 
det os kun at lave resultatlister til ca. halvdelen 
af deltagerne. Dette var selvfolgelig ikke fordi 
3M-maskinen var ddrlig — den var bare ikke 
velegnet til netop denne type opgaver, hvor en 
duplikator med stencilbraender formentlig hav
de vaeret mere velegnet.

Tilbage stdr, at arrangementet var en stor 
succes, der kan tjene til at gore det lettere at 
finde en arranger i 1979. Andre har set, at det 
kan lade sig gore uden en meget stor organisa
tion i ryggen.

En styrket 
Fritflyvnings-Union
Det bliver interessant at se, hvor meget VM-77 
kommer til at betyde for Fritflyvnings-Unionen 
bdde mht. medlemstilgang og aktivitet. Mange 
flere end sasdvanlig har set, at modelflyvning er 
andet og mere end vore egne smd konkurrencer.

Ogsd i Dansk Idraetsforbund har man fdet en 
bedre baggrund for at vurdere Dansk Model- 
flyveforbunds medlemsansogning.

Den okonomiske side af sagen har vaeret van- 
skelig. Arrangementet har ingen kontant stotte 
modtaget fra myndighederne, og man har der- 
for mdttet gribe til tre foranstaltninger: Hojt 
deltagergebyr, gebyr for tidtagere (svarende til 
ca. halvdelen af kostudgiften) og private bank- 
garantier fra flere af Fritflyvnings-Unionens 
medlemmer. I skrivende stund er VM-regnska- 
bet endnu langt fra afsluttet, men alt tyder pd, 
at der bliver et overskud i storrelsesordenen 
15-20.000 kr.

Vejret:
Nar enden er god, er ....!
Under hele forarbejdet til VM-77 har det dan
ske vejr ligget og rumsteret som den eneste vir- 
kelig uberegnelige faktor.

Forste gang vejret kom til at spille en frem- 
traedende rolle, var lordag d. 2. juli, da det 
amerikanske hold var i Ringsted for at kigge pd 
eksercerpladsen der (Den skulle sammen med 
den tilsvarende i Holbask bruges som trimme- 
plads indtil Roskilde Lufthavn dbnede onsdag
d. 6. juli). — Da regnede det ubarmhjertigt. De 
folgende dage bod pd noget bedre, omend skif- 
tende vejr.

Vaerst var vejret i 1. periode pd wakefield-da-

gen, hvor vi havde frisk vind og let regn. Bedst 
var det under trimningen aftenen for wakefield- 
dagen og pd gas-dagen, der afsluttede mester- 
skaberne. Derfor rejste de fleste herfra med et 
godt indtryk af vejret. Men man kan ikke und- 
lade at taenke pd, hvordan det var gdet, hvis der 
skulle have vaeret flojet mandag d. 11. juli. Da 
var sigtbarheden om morgenen ca. 200 m pga. 
tdge!

Trimmedagene
Da lufthavnen onsdag d. 6. juli kl. 16.00 lukke- 
de for lufttrafik og dbnede for os, korte straks 
en storre karavane ind pd pladsen for at trim- 
me. Pd grand af en lidt for frisk vind tovede al
le dog med at pakke modellerne ud. I stedet gik 
man rundt og sd sig lidt om, indtil en tysker 
slog hul pd bylden og trak sin A2’er op. Deref- 
ter kom andre ogsd i gang, og i takt med, at 
vinden lagde sig en smule, blev aktiviteten me
get stor.

Thomas Koster floj i fin stil og fik rettet en 
fejl i stigemonsteret pd reservemodellen, men to 
gange satte motoren ud i stigets forste halvdel. 
Det er en meget farlig situation, men begge gan
ge var Thomas heldig og reddede modellen.

Alle tre wakefield-flyvere forsogte sig, og alt 
forlob OK. Ifolge erfarne iagttagere var Peter 
Rasmussen bedst.

Per Grunnet lavede et par overbevisende star
ter. Han havde trsenet temmelig meget forud 
for VM og haevdede samme aften i baren, at 
hans »Jazzica« floj 3.05-3.10 i dead-air. Pd det 
tidspunkt turde ingen komme med alvorlige 
indvendinger — moralen skulle holdes oppe!

Den russiske supergasflyver Evgeny Verbitsky 
var kun repraesenteret ved sine skonne model
ler. Selv Id han syg derhjemme. Rygterne sagde 
skiftevis slangebid og brud pd achillessenen. 
Hans modeller skulle proxy-flyves af en af de 
russiske wakefield-folk, der aldrig tidligere hav
de flojet gas. Kunne det mon gd at lade andre 
flyve sd komplicerede modeller? Denne aften 
blev der foretaget en enkelt vellykket start.

Officiel abning 
torsdag kl. 15.00
Der havde vaeret modelprocessing til kl. 14.00. 
Derfor kom mange sent til spisning pd cafeteriet 
pd flyvestation Skalstrup (det var aftensmad — 
dognet var allerede forskudt til VM-rytme). Det 
gav meget lange koer og betod, at mange ikke
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kunne vaere ρέ lufthavnen til tiden. Abningen 
startede derfor forst kl. 15.15.

Alle deltagerne blev opstillet bag skilte med 
landenes navne, og som saedvanlig stod nord- 
koreanerne og osttyskerne ret, mens danskerne 
(de ft, der var til stede) daskede tilfaeldigt om- 
kring. Som helhed var stemningen mere afslap- 
pet end ved tilsvarende lejiigheder tidligere.

Roskildegarden, en uensartet flok drenge, 
marcherede ind og spillede »Her kommer Jens 
med fanen«. Det gav en vaeldig stemning, men 
det blev aldrig helt klart, om det var fordi folk 
fandt garden komisk eller de fandt indslaget 
forfriskende nyt. Dernaest bod KDA’s general- 
sekretaer Per Weishaupt velkommen og praesen- 
terede hvert enkelt deltagende land, idet det ρέ- 
gaeldende lands flag blev hejst i flagraekken.

S4 take Sandy Pimenov, medlem af FAI-ju- 
ryen, om, hvorfor sA mange modtes til VM. Om 
trangen til at konkurrere, men forst og frem- 
mest glaeden ved modelflyvning og om fornojel- 
sen ved at mode mennesker med samme interes- 
se.

Endelig foretog KDA’s praesident Grev Flem
ming af Rosenborg den officielle iibning. Deref- 
ter blev en flok brevduer sluppet los. De kaem- 
pede sig gennem blaest og sm&regn bedre end 
nogen wakefield. Igen var det vanskeligt at be- 
stemme karakteren af den moro, der bredte sig. 
Med gardens udmarch var Sbningen slut, og 
modeiflyvere og publikum kunne vende op- 
maerksomheden mod trimflyvningen ρέ luft
havnen. Hvad man end syntes om dbningen, er 
jeg sikker ρέ, at mange var taknemmelige over 
dens korte varighed.

Torsdag var der trimning bdde om morgenen 
fra solopgang til kl. 9.00 og om aftenen til kl. 
22.00. Fra blaest og en smule regn under &bnin- 
gen, fik vi i lobet af aftenen perfekt flyvevejr 
med sol og naesten vindstille. Den megen flyv- 
ning blev fulgt af mange tilskuere, der her hav- 
de mulighed for at se alle tre modelklasser ρέ 
samme dag.

Wakefield
— after nordkoreansk triumf
Kl. 3.50 midt om natten startede mesterskaber- 
ne med den forste periode i wakefield. Trods 
frisk vind og snftregn syntes alle at vaere over- 
raskende friske og veloplagte.

Regndisen nedsatte sigtbarheden, s i en max. 
var vanskelig at se. Alligevel lykkedes det 12 
deltagere at f t  noteret max. Enkelte blev anta- 
gelig snydt for nogle sekunder. Erik Jakobsen 
startede forst fra den danske startpol og sikrede 
sig et knebent max. — En passende start ρέ en 
konkurrence! Til gengaeld sorgede Peter Ras
mussen og Jorgen Korsgaard med 50 og 119 
sek. for, at den danske vaertsbeskedenhed kun
ne genoprettes.

Vinden var nordlig og svingede i ugunstig ret- 
ning i lobet af 1. periode. Mange modeller lan- 
dede i kornmarkerne.

I 2. periode og resten af morgenen havde vi 
torvejr, i 3. endda lidt sol. Vinden tog Iidt til og 
niede op ρέ 9,2 m/sek.

De danske flyvninger i morgenens fem forste 
perioder var gennen^ende ynkelige. Bedst Ιέ 
Erik med 655 sek. At dette rakte til en forelobig 
placering som nr. 41 viser blot, at mange andre 
ogsέ havde alvorlige problemer. Man 5έ mange 
elendige starter med stall bέde i stig og glid. Til- 
syneladende havde man trimmet efter det fine 
vejr aftenen for. 12., 3. og 4. periode blev der 
flojet 17 maxer, mens man i 5. kom op ρέ 21. 
Efter 3. periode var der kun tre tilbage med 
fuld tid: Werner Nimptsch fra Vesttyskiand,

Sergey Samokish fra Sovjetunionen og argenti- 
neren Arcangel Armesto. I 4. start floj argen- 
tineren imidlertid kun 85 sek. og tyskeren 132. 
Dermed var russeren alene i spidsen, til ogsέ 
han droppede i 5. start. ΑΕβέ et VM, hvor in
gen ville ορηέ fuld tid i wakefield — det er vist 
meget laenge siden, det sidst er sket.

Stillingen i toppen efter 5. periode var: 1. 
Kim Dong Sik, DPR Korea, 2. Sergey Samo
kish, USSR, 3. Baik Chang Son, DPR Korea — 
og dette skulle vise sig at blive den endelige stil
ling.

Efter 5. start havde man fornemmelsen af at 
have gjort det meste af en dags arbejde, men 
klokken var kun otte om morgenen! Middag ρέ 
kantinen i Skalstrup og derefter lidt sovn, indtil 
det igen gik los!

6. periode startede kl. 17.05 og sidste sluttede 
kl. 19.00. Nu var vejret noget bedre, og der var 
naturligvis mere termik. Det ses ogsέ ρέ resulta- 
terne: 35 og 36 maxer. Det er dog stadig beske- 
dent i et felt med 80 deltagere.

Den danske indsats gik mod en sammen- 
klumpning i den nederste halvdel. Erik droppe
de faslt i 7. start og dumpede ned som nr. 53, 
mens Peter reddede sig op ρέ 57. pladsen med 
to maxer. Jorgen fortsatte som om morgenen 
og blev nr. 60.

Ved ogsέ denne gang at vinde holdsejren — 
iovrigt med over 200 sek. forspring for nr. 2 — 
demonstrerede nordkoreanerne, at de ikke blot 
er suveraene i bulgarsk idealvejr, men ogsέ un
der barske v iM r i blandet dansk sommervejr.

De nordkoreanske modeller virker meget 
»gammeldags«. Moderat spaendvidde, korte 
kroppe, store haleplaner med fladbundede, ret 
tykke profiler, »klikke-ti-klang«-propelstop (en 
skrue, der stopper propelakslen, ηέΓ motoren 
slaekkes), lange naeser ρέ modellerne og ingen 
mekanik af betydning. Propellerne er fremstillet 
af noget Iftrdt trae — noget i stil med abachi — 
og de har meget smalle blade med gaengs stig- 
ning og diameter. Koreanerne flyver med 28 
strenge 3 x 1 mm motorgummi af god, men 
ikke ekceptionel kvalitet. — Alt i alt nft man 
nok konkludere, at det ikke er modellerne som 
sέdan, der gor nordkoreanerne suveraene i klas- 
sen. Det er traeningen.

Alting virker utrolig sikkert. Starterne sker 
ρέ praecis de rigtige tidspunkter, kastet er altid 
fint, modellerne er ikke pint til graensen, men 
kan klare sig gennem turbulens uden at komme 
i stall. Og man kan se ρέ modellerne, at de har 
flojet masser gange. De ser slidte ud — beklaed- 
ningen var falmet og havde mange lapper, tip- 
perne havde vaeret braekket af, osv. Men mo
dellerne var holdt vedlige — sliddet og skaderne 
var bare en folge af arbejdet med at f t  model
lerne i perfekt trim.

Allerede om morgenen var der kommet til
skuere, men den store tilstromning kom natur- 
ligt nok til aftenperioderne. Der kom flere tu- 
sinde, og stemningen var meget fin. Gode og 
cftrlige starter blev ledsaget af klappen eller 
dybe suk. Publikum blev holdt orienteret om 
slagets gang af Fritz Neumann gennem et hojt- 
taleranlaeg.

Som en festlig afslutning ρέ konkurrencen 
var der overraekkelse af FAI’s medaljer til nr. 
1, 2 og 3.

A2 — bulgarsk outsider
Lordag d. 9. juli var forbeholdt svaevemodeller- 
ne. Denne klasse er som bekendt blevet beriget 
med en regelaendring siden sidste VM. Det dre- 
jer sig om reglerne for omstart i tilfaelde af 
krydsede startliner. Det er nu kun muligt at f t

omstart, hvis man udloser modellen hojst 60 
sek. efter et linekryds. Desuden kan man kun ft 
omstart en gang pga. linekryds. Tilsyneladende 
fungerede de nye regler efter hensigten. Delta
gerne sogte tydeligvis i hojere grad end tidligere 
at undgέ linekryds. Enkelte nfttte belaeres om 
regelaendringen, men tidtagerne var godt in- 
strueret.

Vejret var noget bedre end dagen for. Tort og 
fra morgenstunden (kl. 4!) svag vind, der i lo
bet af morgenen steg til let vind. Der blev flojet 
noget bedre tider end ρέ wakefield-dagen. An
tal maxer i de enkelte perioder var βέΐβΰεβ: 24, 
29, 35, 45, 37 og om aftenen 24 og 10.

Det amerikanske hold havde, antagelig som 
det eneste, omlagt deres dogn til VM-tid allere
de da de ankom en uge for mesterskaberne star
tede. Efter de 5 indledende perioder kom en 
sonderknust amerikansk A2-flyver og sagde: 
»Nu har vi flojet hver eneste morgen, siden vi 
kom, og har fundet ud af, at der ingen termik 
er ρέ det tidspunkt. Vores taktik var derfor at 
udlose bedst muligt uden at bekymre os βέ me
get om termik. Men hvad ser vi? — Alle de an
dre flyver termik!«

Da vi gik til middagspause (kl. 8.10!) efter 5. 
periode, havde tre mand fuld tid: Kostadin 
Abadjiev, Bulgarien, Andres Lepp, USSR og 
Klaus Thormann fra DDR. Alt tegnede derfor 
til et lille fly-off, da aftenperioderne ikke burde 
volde problemer.

Men sέdan skulle det ikke ga. Lidt termik var 
der, men boblerne var meget snaevre, og som 
det ses ρέ antallet af maxer, ramte mange ved 
siden af. Det skete i 6. periode for Abadjiev 
med 177 sek. og for Thormann med 100 sek. 
Derefter stod Lepp til en velfortjent sejr, indtil 
han i sidste start udloste i svag luft og fik 164 
sek. og en 2. plads. Abadjiev var vinder, og 
Werner Kraus fra 0strig kom op ρέ 3. pladsen.

Man skal vende blad i resultatlisten for at 
finde vort eget landshold. Per Grunnet og Peter 
Otte floj fem maxer i de fem forste perioder — 
tilsammen — og Ιέ ved pausen nogenlunde midt 
i feltet, mens Finn Bjerre havde haft problemer 
med trimmet ρέ sin nye model. I aftenperioder
ne havde den danske trio som βέ mange andre 
problemer med at prikke termikken ind. De 
havde hver en tid under 100 sek. ΒέΜεβ udloste 
Per i 6. periode i en lavning og i dέrlig luft (der 
var kun f t  sekunder af perioden tilbage) — 73 
sek. Til gengaeld maxede han i 7. start. Med ialt 
fire maxer og 1058 sek. placerede han sig bedst 
af danskerne som nr. 35.

Reserven der vandt
Kostadin Abadjiev flyver hjemme i Bulgarien i 
alle tre fritflyvningsklasser. Han har deltaget i 
flere VM’er. ΒέΙεΑεβ blev han i 1971 nr. 10, i 
1973 nr. 61 og i 1975 nr. 57 ρέ hjemmebane — 
alle gange i A2. I 75 sagde han stop: det skulle 
vaere hans sidste VM — han var for gammel 
(han er ikke fyldt 40!). Alligevel havnede han 
ρέ landsholdet igen i έΓ, men denne gang i gas. 
Hans deltagelse i A2 kom i stand, da Bulgariens 
eneste mand i A2 ikke var kommet. Kostadin 
havde en enkelt A2’er med og kunne jo lige βέ 
godt flyve med. Derfor fik han den fordel at 
vaere ene mand om et tidtagerhold. Det benytte- 
de han sig i hoj grad af, idet han i seks af star
terne havde hojstarter ρέ mellem et kvarter og 
en halv time.

Han fandt altid selv sin termik og lod sig ikke 
gέ ρέ af, at en svaerm af modeller blev udlost 
om orerne ρέ ham. Under hojstarten cirklede 
han uafbrudt, mens f.eks. Lepp tilsyneladende 
foretrak at traekke modellen ligeud, ηέΓ det

18



·€ ■
#  · . v

/ ;  1 I

■H ,  « f e w

« κ ι  ■
T.

m
;

B l l i i l S

0versl tv. det danske startsted pa gasdagen. 
Th.: Peter Rasmussen. Tv.: Niels Chr. Chris
tensen indstiller motor. Herunder: Bedste dan- 
sker, Thomas Kester, verdensmester. Nederst 
tv.: Per Grunnet, og under ham er Erik Jacob
sen ved at trcekke op. Nederst i midten Steen 
Agner. Og til hojre starter Jorgen Korsgaard, 
under ham ses 2/3 a f det danske A2-hold, Peter 
Otte med model og Finn Bjerre. ■

5 * 4 JV * -v

■ *. . t  ·«:” ?·■■ i f

a ie ik i

M M

4 :
·>

r

w m -

%

/

■

1 ■·■ ■
■■ .»V‘ W i

4

■Jp' r m a m - M + * " ,



ikke var nodvendigt at cirkle. Personligt vil jeg 
mene, at Lepps metode er bedre egnet til at fin- 
de den meget svage termik.

Abadjievs model er forsynet med russerkrog 
med katapultfunktion, men hans udlosninger 
gav ham ingen hojdevinding af betydning. 
Modellen havde balsabeklaedt vinge med en 
spaendvidde omkring 215 cm samlet med et en- 
kelt stykke 4 mm pianotr&d. Profilet var lidt 
usaedvanligt: Ret tyndt og hvaelvet med tykkeste 
punkt langt tilbage. Modellen gled udmeerket 
og floj i temmelig store cirkler i neutral luft. 
Den reagerede meget folsomt over for termik 
ved at snaevre kurvet ind.

Lepps model ligner, hvad man er vant til at se 
fra Rusland: Gode, solide og ikke for nye mo
deller. Den ligner naesten til forveksling Chops 
vindermodel fra 1975. Torsionsnasse med fyrre- 
lister i top og bund plus dobbelte fyrrelister 
bagude i profilet. Profilet er Arne Hansens (selv 
om de kalder det noget andetl). Modellen er 
forsynet med en videreudvikling af den saedvan- 
lige russerkrog. Hvor den saedvanlige giver ka
tapultfunktion ved hjaelp af et lille kurveklap- 
udslag i hojstartens sidste fase og normalt kur- 
veudslag efter udlosningen, har Lepp nu kurve- 
kiappen i neutral stilling de forste 2-4 sek. efter 
udlosningen. Forst derefter kommer det norma- 
le kurveklapudslag styret af en ekstra funktion 
p4 timeren. Derved undgdr han den alt for 
voldsomme kraengning i flyvningens forste fase, 
der ofte saetter hele katapultgevinsten over styr 
og som i uheldige tilfaelde kan fore til spiral- 
dyk.

Werner Kraus var ρέ det ostrigske gashold i 
1973 og 75. I 75 blev han nr. 11. Han har gjort 
sig fordelagtigt bemaerket i b ide gas og A2 til 
Pierre Trebod og Europa Cup for nogle dr si- 
den. At han ndede frem til 3. pladsen til dette 
VM md vaere en stor trost for dem, der er 
traette af al den teknik, man haelder i en A2’er 
nu til dags. Hans model var gammel, grim og 
forsynet med en lang, dben krog, der var sidste 
skrig for 10 dr siden. Det kan undre, at han 
kunne komme sd langt uden mulighed for at 
kunne cirkle pd linen og uden anti-fall-off 
funktion.

Til slut skal naevnes, at praemieoverrrekkelsen 
ikke forlob helt efter planen. Medaljerne var 
pdklaebet et bdnd, sd de kunne haenges om hal- 
sen pd de lykkelige vindere. Men klisteret holdt 
ikke, og alle tre medaljer drattede af — en efter 
en! — Vild jubel hos vinderne og blandt de 
mange tilskuere.

Gasdagen
— dansk verdensmester
Da sondagen oprandt — det gjorde den faktisk 
allerede kl. halv fire — var det det bedst taenke- 
lige modelflyvevejr med svag vind og skyfri 
himmel. Ingen var pd forhdnd i tvivl om, at vor 
egen bedste chance var Thomas Koster, men in
gen turde rigtigt sige det hojt. Erindringen fra 
1975, hvor Thomas ogsd var en af favoritterne 
og endte pd sidstepladsen, Id i baghovedet.

Siden sidste VM er motorlobetiden som be- 
kendt sat ned fra 10 til 7 sek. Det var derfor 
spaendende, hvor mange der ville have proble- 
mer med at flyve max., og dermed ogsd hvor 
mange der kunne komme igennem til fly-off. 
Ogsd fra arrangorernes side var det sprendende, 
idet et meget stort fly-off ville give problemer 
med tilstraekkelig mange tidtagere.

Efter morgenens fern perioder havde 31 fuld 
tid. Af kendte navne, der ikke ndede sd langt, 
kan naevnes den tidligere verdensmester Franz 
Baumann, der droppede allerede i anden start.

Niels Chr. Christensen havde et noget svagt stig 
og mdtte derfor gd taet pd de syv sekunder i mo- 
tortid for at flyve max. Det gav da ogsd en en- 
kelt over-run (for lang motortid) med efterfol- 
gende omflyvning for de fire forste maxer var i 
land. Men i 5. start gik det gait: Et ddrligt kast 
var skyld i et fladt stig — med kun 118 sek. til 
folge.

Men bdde Thomas Koster og Steen Agner 
kom glat igennem morgenens provelser. Der var 
pd det tidspunkt 31, der havde fem maxer, og 
tidtagerchef Erik Knudsen brugte dagen til at 
sikre sig, at han havde 31 tidtagerhold til dispo
sition, hvis alle skulle slippe igennem til fly-off.

De resterende to perioder fra 17.05 til 19.00 
bod pd lidt for megen dramatik. Det var en 
varm og solrig dag, og det kan taenkes, at man
ge modeller af den grund havde vredet sig siden 
morgenflyvningerne. I hvert fald var der adskil- 
lige, der kom ned endnu hurtigere, end de kom 
op. Den regerende verdensmester Lars G. 
Olofsson fra Sverige kunne sdledes i 6. periode 
feje sin model sammen pd startbanen efter kun 
5 sekunders flyvning. Det var hans omstart ef
ter en over-run, og han var dermed ude af spil- 
let. Det viste sig iovrigt, at en af lineme til tail- 
plane-settingen var braekket pd den model han 
brugte til omstarten — derfor loopede den lige i 
startbanen. Synd at Lars-G. ikke kunne forsva- 
re sit mesterskab pd mere tilfredsstillende vil- 
kdr.

Der var saerdeles mange tilskuere (en avis an- 
slog det til 10.000), og de satte formentlig pris 
pd disse underholdende indslag. Der skete imid- 
lertid et meget alvorligt uheld, da en model for 
fuld motorkraft styrtede ind i bar-vognen. Hel- 
digvis var der netop pd det tidspunkt ikke ko 
foran vognen, og ingen kom til skade, men alle, 
der forstod en gassers voldsomme slagkraft, var 
dybt rystet.

Niels lavede et par svage starter — han kaste- 
de modellen skaevt for vinden — og endte som 
nr. 47. Bdde Steen og Thomas maxede og var 
sdledes i fly-off. Thomas’ model havde aendret 
trimmet lidt, men det gav sig kun udslag i en 
flad afslutning pd stiget.

Ialt 22 havde kvalificeret sig til fly-off’et — 
et antal, der viser, at det var hdrdt pdkraevet 
med den gennemforte reduktion af motortiden 
til 7 sek. Siden sidste VM er der ogsd aendret pd 
reglerne for fly-off. Man er omtrent gdet tilbage 
til reglerne fra for 75, idet fly-offs nu flyves i 
perioder pd et kvarter med den saedvanlige ret 
til omflyvning. Det er nu igen flyvetiden, der 
saettes et minut op i hver fly-off-runde.

13 klarede 1. fly-offs fire minutter — deri- 
blandt bdde Thomas og Steen. Thomas floj i fin 
stil, men landede i toppen af det hojeste trae i 
naerheden af flyvepladsen. Det store danske 
hjemhentningshold fik hjaelp fra lokale beboe- 
re, da de fik forklaret, at det var en danskers 
model, der hang i toppen af traeet. En stige blev 
organiseret pd fd sekunder, og modellen blev 
uden en skramme bragt ned og ind i et dollar- 
grin tilhorende en af de lokale. Sd fik den ellers 
hele armen derudad — og Thomas havde mo
dellen 10 minutter for 2. fly-off rundes start. I 
mellemtiden havde han sogt at trimme pd sin 
reservemodel, da han fik at vide, at den gode 
model sad i et trae. Men reserven blev splintret 
mod startbanen, da den ikke rettede op i over- 
gangen fra stig til glid.

Steens fly-off start var mere dramatisk. 
Netop da han havde kastet sin model, rog pro- 
pellen af og motoren stoppede. Det viste sig, at 
plejlstangen i Rossien var braekket. Et hurtigt 
overblik over situationen viste, at der ikke var 
tid til at gore noget ved det inden omstarten, sd

Steen floj omstarten med en helt ny model, me
get lig Thomas’. Den var imidlertid ikke fasr- 
digtrimmet, og i stiget gik den over pd ryggen 
og rettede forst op i ret lav hojde. Glidet var 
imidlertid fantastisk godt, og ved hjaelp af lidt 
svag termik fik den de 4 minutter.

I pausen op til 2. fly-off runde forsogte Steen 
at reparere motoren· pd sin pdlidelige model, 
men hele cylindersaettet var smadret, sd det 
kunne ikke lade sig gore. Derfor floj han ogsd 
med reserven i 2. fly-off — atter med et ddrligt 
stig, og denne gang klarede modellen kun lige 
over 3 minutter. Thomas floj imidlertid de 5 
minutter med god margin og gik sammen med 7 
andre igennem til 3. og — skulle det vise sig — 
sidste fly-off.

Deltagerne havde aftalt en startraekkefolge i 
sidste start, sd der ikke skulle blive problemer 
med at male motortiderne. Det gav tilskuerne 
lejlighed til at beundre 8 stort set perfekte star
ter — og den flotteste var Thomas’. Tidtagerne 
fik brug for alle deres evner i denne runde, idet 
modellerne floj lige efter solnedgang, og lyset 
blev svagere og svagere. Men der var ingen tvivl 
om vinderen: Thomas Koster havde vundet med 
340 sek. foran Andres Meczner (Ungarn) med 
301 sek. Evgeny Verbitsky blev nr. 3 (proxy-flo- 
jet) med 276 sek. foran Urs Schaller (Schweiz) 
kun 1 sek. efter med 275 sek.

Sjaeldent er en verdensmester blevet lykon- 
sket sd hjerteligt fra alle sider. Alle var klar 
over, at Thomas havde fortjent det efter hans 
drelange og energiske indsats. Det var «Square 
Cream« — i en udgave med 6 pet. tykt fladbun- 
det profil, men ellers magen til modellen som 
»Modelflyvenyt« bragte tegning af i sidste num- 
mer — som bragte guldet i land for Thomas.

Resultater
Vi bringer her kun vindernes og danskernes re
sultater — evt. interesserede vil snart kunne 
kobe et VM-billedhaefte, der udover VM-bille- 
der vil bringe de fuldstaendige resultater.

F1A:
1. Kostadin Abadjiev (Bulgarien) 1257 sek. 2. 
Andres Lepp (USSR) 1244 sek. 3. Werner Kraus 
(0strig) 1234 sek. 35. Per Grunnet (DK) 1058 
sek. 43. Peter Otte (DK) 1034 sek. 53. Finn 
Bjerre (DK) 961 sek.

F1A hold:
1. Nordkorea 3625 sek. 2. USSR 3620 sek. 3. 
Tjekkoslovakiet 3466 sek. 13. Danmark 3053 
sek.

FIB:
1. Kim Dong Sik (Nordkorea) 1253 sek. 2. Ser
gey Samokish (USSR) 1245 sek. 3. Baik Chang 
Son (Nordkorea) 1240 sek. 53. Erik Jacobsen 
877 sek. 57. Peter Rasmussen (DK) 861 sek. 60. 
Jorgen Korsgaard (DK) 832 sek.

FIB hold:
1. Nordkorea 3575 sek. 2. Italien 3349 sek. 3. 
Japan 3315 sek. 18. Danmark 2570 sek.

FIC:
1. Thomas Koster (DK) 2140 sek. 2. Andras 
Meczner (Ungarn) 2101 sek. 3. Evgeny Verbit
sky (USSR) 2076 sek. 13. Steen Agner (DK) 
1686 sek. 47. Niels Chr. Christensen (DK) 1140 
sek.

FIC hold:
1. Italien 3780 sek. 2. Canada 3748 sek. 3. 
Nordkorea 3722 sek. 9. Danmark 3660 sek.
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Europamesterskabet 1977 
i linestyring
Mesterskabet blev ligesom i 1975 afholdt i Ver- 
viers i Belgien lige ved den tyske graense.

Indkvarteringen var updklagelig pa den tek- 
niske skole, og banen i Pepinster lige uden for 
selve byen var ligeledes i orden. Blot var advar- 
selssystemet og resultattavlen for primitiv.

Der var beregnet ankomst i lobet af onsda- 
gen, men forst torsdag morgen var de sidste 
danskere kommet frem. Torsdag var traenings- 
dag, og pS denne er det muligt at fa et godt 
overblik over ens modstandere, hvoraf en del 
altid virker direkte skraemmende.

Fredag morgen startede konkurrencen i 
speed, stunt og combat, og for nemheds skyld 
tages det her i referatet i kronologisk orden.

Speed:
Forste dansker i ilden i speed var Danmarks- 
mesteren Ole Poulsen, der startede som nr. 8, 
men for ham havde forst Louis Bilat og Bas 
Buser fra Schweiz vist vejen ved at fa noteret 
243 km /t. Ole Poulsen havde regulsere proble- 
mer med grejet og gik til omflyvning. Efter en 
del flere deltagere, der naesten alle gik til om
flyvning, var det Hans Geschwendtners tur, og 
han endte ogsd i omflyvning. Efter Hans kom 
den kvindelige deltager Guiditta Horvath, der 
rigtigt hedder Fontana, men flyver under sit un- 
garske pigenavn. Hun havarerede sin model. Sa 
var det verdensmesteren og den forsvarende 
europamester Emil Rumpels tur, og han lagde 
sig lunt i spidsen med 250 km /t med sin speciel- 
le mesterskabsmotor. Lenzen fik 238 og Mas- 
lenkine fra Sovjet 240 med en meget stromlinet 
model med indkapslet potte, hvor motoren lig- 
ger pa siden. Niels Lyhne var sidste dansker. 
Han stolede pa indstillingen hjemmefra, men 
den holdt ikke, og motoren satte ud i standar- 
ren. I Ole Poulsens omflyvning fik grejet stadig 
ikke, og han fik 0. Hans Geschwendtner gik i 
stander i slow-motion og fik 184 km /t. En ddr- 
lig dansk start. Stillingen i toppen efter 1. run- 
de: 1. Rumpel 250 km /t, 2. Buser og Bilat 243 
km/t.

Combat:
Her var der en masse rod med den danske del- 
tagelse, men det endte med at Niels-Lyhne og 
den danske holdleder Kurt Pedersen stillede op. 
Lyhne fik regulaere smaek af tyskeren Gasche, 
der senere blev nr. 8 med hele 480 mod 142, og 
Kurt Pedersen tabte til Niskanen fra Finland 
med kun 17 pt.

I opsamlingen om eftermiddagen trak Niels 
Lyhne sig ud, medens Kurt Pedersen tabte til 
Seco fra Portugal, der blev disket i naeste run- 
de. Uden storre overraskelse blev det konstate- 
ret, at alle russere og englasndere var gdet videre 
til anden runde. Dog mdtte den ene russer gen- 
nem opsamlingen. Russerne anvendte nogle 
fantastiske gloderorsmotorer, som samtidig var 
meget lette. Da de blev spurgt om prisen, var 
svaret 900,- kr. Det er mange penge, hvis man 
moder en sten i forste flyvning.

Naesten alle deltagerne undtagen danskerne 
brugte gloderorsmotorer i polystyrolmodeller.

Stunt:
I stunt var der ingen danske deltagere, og ikke 
overraskende blev det et opgor mellem italiener-

ne og russerne. Compostella fra Italien lagde sig 
pa 1. pladsen foran Listopad fra Sovjet. Selv 
Compostella har nu fundet pudderddsen frem. 
De italienske stuntpiloter stdr med en lille pud- 
derddse som de ryster pudder ud af i hver mel- 
lemrunde mellem manovrerne. De kan sd se 
hvor vinden er, sd de kan laegge deres manovrer 
det mest korrekte sted i forhold til vinden. Jeg 
tror at nytten af dette er beskeden — det er 
mere en slags overtro, ligesom ndr andre altid 
har en bestemt hat pd, ndr de flyver, etc.

Englsenderen Pete Tindal lagde sig ind pd 5. 
pladsen med nogle fantastisk smukke semi-ska- 
la Chipmunks, som beviste, at stuntmodeller 
virkelig kan vaere meget smukke, uden at det 
gdr ud over egenskaberne. De finske deltagere 
kravler stot og sikkert frem mod toppen, og 
mdske vil Mayer blive en ny Kari for Finland. 
Hollasnderne er ligesom blevet svagere i stunt, 
og Bert Metkemeyer Id kun som nr. 11 efter 1. 
runde.

Team-race:
Her var der pd forhdnd stillet de storste for- 
ventninger til de danske deltagere, da Per/Ole 
Hasling vandt EM i 75. Jens G./Luis P. og 
John Mau/Hans G. havde i ugerne op til EM 
arbejdet meget hdrdt pd at faerdiggore nye mo
deller med optraekkeligt understel, men mdtte 
kl. 11 onsdag aften opgive at blive faerdig.

I forste heat var det russiske 3. hold pd banen 
og fik 4:08 mod en keempeoverraskelse, nemlig 
det australske hold Oddy/Reichardt (Reichardt 
var erstattet af englaenderen Woodside), der fik 
4:12,8.

Peter Sejersen/Palle Edslev var det forste 
danske hold i ilden, men deres Rossi strejkede, 
og ville ikke kore under opvarmningen, og de 
fik noteret 4:43,5 efter diverse besvaerligheder.

I tredie heat kom verdensmestrene Bar- 
kov/Suarev fra Sovjet og fik i overbevisende 
stil 4:06,5.

Larsson/Rylin fra Sverige korte ind i 4. heat, 
og i 5. heat kom Danmarks naeste bud, nemlig 
John Mau/Hans Geschwendtner mod Helmich/ 
V. d. Kroon, Holland, og en kaempestor portu- 
giser. Understelsarbejdet havde taget for meget 
pd traeningen, og med et ekstra stop fik det 
danske hold 4:21,6.

I 6. heat korte det svenske hold Bdhlin/ 
Bengtsar et godt lob pd 4:07, og i 7. heat kom 
sensationen March/Dessaucy, der med en Nel
son i et perlende lob fik 4:05,2. Desvaerre blev 
dette heat skasmmet af, at det svenske hold

Krasnoroutski/Kamarenko’s vindende model. 
Med etbladet propel og optrcekkeligt understel 
gor den 176 km /t over 38 omg. solo.

Winkler/Pontan fik en omflyvning, selv om de 
direkte skubbede modellen ind i cirklen. Banen 
fik skylden, selv om de 10 andre hold, der star
tede fra samme sektor, ingen problemer havde.

I naeste heat kom Kratznoroutski/Krama- 
renko fra Sovjet med deres model, der solo floj 
20,4/10 omg. med hdnden pd brystet. Modellen 
droppede i trafik ned til 22,0/10 omg., og i et 
lob, hvor alt gik, hvad det kunne, fik de 3:54,4 
i et to-mandslob.

I 10. heat kom Jens Geschwendtner/Luis Pe
tersen, og i et meget godt lob knaekkede bag- 
kroppen i 2. stop pd en for hdrd landing, og de 
mdtte udgd. 111. heat fik Heaton/Ross 4:18,8 
som det bedste hold.

Speed:
Pd andendagen, lordag, forsatte speed, og den- 
negang startede man i omvendt rtekkefolge af 
forstedagen.

Niels Lyhne startede som nr. 2 og kom godt 
afsted, men desvaerre floj han for hojt og blev 
diskvalificeret. Dette var ganske korrekt, men 
han overhorte desvaerre en advarsel fra juryen.

Rumpel forbedrede til 254,4 km /t, og alle 
regnede nu sagen for afgjort. Hans Ge
schwendtner gik til omflyvning i sit forsog, og 
sd var det Ricci fra Italien. Han fik 251,7 km/t 
med sin side-windermodel med almindelig suge- 
tank, men selve potten var forlaenget som Rum- 
pels. — Det bragte fornyet spaending ind i kon
kurrencen. Den anden italiener Cantoni forbed
rede til 236,8 i samme modelopstilling som 
Ricci.

Englands bedste kort Gordon Isles havde 
vaeret ovre hos Rumpel og fdet en ny cylinder, 
og med den satte han engelsk rekord med 240 
km /t og lagde sig derved op pd 5. pladsen.

Ole Poulsen, der var helt i vildrede efter for- 
ste runde, gik tilbage til sin gamle jern-rossi, 
der er blevet modificeret i cylinderen, og fik no
teret 236,7, hvilket er tast pd den danske re
kord, og det var endda uden at det korte helt 
tip-top.

Buser fra Holland, der er ren »Rumpel- 
chauff0r« (Kingfisher-model, switch, forlaenget 
potte, etc.) forbedrede til 244,4 og lagde sig ale- 
ne pd 3. pladsen efter Rumpel og Ricci. I om- 
flyvningerne fik Ingo Schmidt fra Vesttyskland 
stadig ikke tid, og Hans G.s udstyr gik nu helt 
amok og droppede helt ned til 161 km /t — ak 
ja.

Combat:
I combatcirklen dronede glode-skummodellerne 
videre, og efterhdnden tyndede det ogsd ud i fa- 
voritternes raskker.

Wakkermann fra Holland blev disket mod en 
italiener. Den fantastiske russer Kisslov, der har 
pan og cut-off pd sine combatmodeller tabte til 
Lewis fra England.

De russiske modellers cut-off virkede pd den 
mdde, at et meget hdrdt traek i linnerne slog 
motoren fra, hvorefter de andre snart fandt ud 
af at krydse liner, og derefter traekke til — sd 
stoppede russerens motor.

Englasnderne havde den frenomenale glode- 
mekaniker John Hammersley pd alle deres mo
deller, og det affodte et forslag fra russerne om, 
at hver combatmand skulle have sin egen meka- 
niker. — Det blev nedstemt.

Til kvartfinalen gik sd 3 fra England, 1 fra 
Finland, Sverige, Belgien, Tyskland og Hol
land.

I kvartfinalen modtes Meyer fra Holland og 
Wilkens fra England. — Det blev en kamp, der 
var helt ubegribelig. De loopede under 4 meter,
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Foregangsmanden fo r  glodererscombat med 
skummodeller, Wilkens, blev nr. 5 med denne 
model.

lavede firkanter og jagtede hinanden rundt som 
hvepse — det var simpelthen drommecombat. 
Desvaerre blev Wilkens domt som taber, selv 
om alle kunne se, at det var ham, der havde 3 
klip mod 2 og ikke omvendt. Dette synspunkt 
deltes ogsi af de hollandske tilskuere, men det 
er absolut ikke nemt at vaere combatdommer 
med den fart, der er p i  i dag.

I de tre andre kvartfinaler blev det engelsk 
sejr i de to, medens svenskeren Sandstrdm blev 
den fjerde i semifinalen efter god combat.

I semifinalen gentog historien med Meyer sig, 
idet han igen fik sejren, selvom han igen havde 
for f£ klip. Dennegang gik det ud over Richard 
Evans fra England, der efter at have vaeret 2 
klip bagud kom igen og p i  en fantastisk m&de 
jagtede Meyer som katten efter musen, og tog 3 
klip. — Men ogsi han blev domt som taber.

Jeg mener afgjort ikke, der blev snydt med 
vilje, men man sagde, at 2 af Evans klip kun 
var et, da det var i samme angreb — det sidste 
er rigtigt, men der var mindst 5 sekunder mel- 
lem de to klip, og faktisk var Evans kamp et 
stort angreb p i  Meyer.

I den anden semifinale bed svenskeren godt 
fra sig med sine fantastisk hurtige modeller, 
men s i  slog Lewis til og vandt klart, s i til fina- 
len gik Meyer fra Holland og Lewis fra Eng
land.

Stunt:
1 stuntcirklen forbedrede Compostella sin posi
tion ved at forbedre sine points, men Eskine fra 
Sovjet, der floj med en saedvanlig Sovjet-model 
med nitter og stafferinger, rykkede op under og 
var nu kun 10 points bagefter for de afgorende
2 flyvninger. Listopad gled ned til 5. pladsen, 
selv om han forbedrede sine points. For forste 
gang i mange dr lykkedes det 0strig at fd en 
mand med i finaleflyvningerne, idet Pokorny 
lagde sig pd 14. pladsen. Edel og Metkemeyer, 
begge fra Holland, floj dodt lob pd 15. pladsen, 
og derfor var der 16 mand i finalen.

Italienerne var helt ustyrlige og Id nu som nr. 
1, 3 og 4, mens russerne var 2, 5 og 6. Paul 
Tupker fra Holland var ikke i finalen, han har 
for vaeret god og med langt fremme, men det 
ligner manglende traening.

Team-race:
I team-race cirklen gik den afgorende kamp nu 
ind, og de sagkyndige mente, at 4:05 var graen- 
sen for semifinalen. Der skete intet spaendende 
for i 3. heat, hvor Kratznourutski/Kramerenko 
modte Pontan/Winkler og Heaton/Ross, eller 
rettere sagt skulle have gjort, for det blev et to- 
mandsheat mellem de sidstnaevnte, som sven- 
skerne vandt med 4:21,4 uden uheld.

I fjerde heat var det Hans G ./John Maus tur, 
men desvaerre var det et par slemme herrer, de 
havde som modstandere, idet Kuckelkorn/Mar

shall fra Tyskland blev disket for obstruktion, 
og March/Dessaussy med dirlig motorgang lob 
rundt i cirklen. Sluttiden for det danske hold 
blev 4:09,1. — Miske for langsomt?

I femte heat vandt Barkov/Suarev med 
4:00,0 foran Bengtsar/Bdhlin, der nu fik 
4:07,5. Barkov/Suarev var det eneste russiske 
hold, der ikke tabte ret meget fart af at komme 
i trafik.

I ottende heat vandt Metkemeyer/Metke- 
meyer med 4:00,1 i et ret solopraeget lob, idet 
Jens G./Luis P. fik omflyvning efter at det bul- 
garske hold havde haft linerne oppe i luften.

I niende heat forbedrede Peter Sejersen/Palle 
Edslev til 4:24,8 mod Larsson/Rylin, som fik 
4:04,8 og Fischer/Nitche som fik 4:21,7.

I 11 heat fik Nelson/Dodge fra USA, der 
maerkvaerdigvis floj med en Nelson en enestien- 
de chance, idet de fik et sololob fra 63 omg. 
Det hsevede modellens fart med 1 sek./ΙΟ omg. 
og sluttiden blev 4:06,5.

I sidste heat havde sit Jens Geschwendtner/ 
Luis Petersen s i chancen mod Rumen/Kolev 
Bulgarien, men desvaerre ville en semifinale- 
plads til Jens/Luis betyde farvet til Hans 
G ./John Mau, og da Jens/Luis i et godt lob fik 
4:07,9, betod det desvasrre, at vi stadig kun 
havde et hold i semifinalen. Bad luck.

Speed
Pd tredie og sidste dag var der 3 runder speed, 
finaler i stunt og combat og semifinaler og fina- 
ler i team-race.

I speed startede Giancarlo Ricci som fjerde- 
mand. Han var feltets «grand old man« og den 
eneste, der havde chance for at true Rumpel. 
Han gentog bedriften fra 2. flyvning ved igen at 
flyve over 250 km /t, men da det kun var 0,8 
km/t mere, var sagen afgjort. Hans Ge
schwendtner var forste dansker og med ny potte 
pd modellen var der hdb om en forbedring af 
hans resultat. Det blev det ogsd, men desvserre 
gik det forst staerkt pd de sidste 3 omgange i 
standeren, sd resultatet blev 201,1 km /t. Rum
pel floj ikke sin 3. flyvning, da sejren var 
sikker, og Lenzen forbedrede til 242,7, sd det 
tyske hold Id godt, hvis Ingo Schmidt fik en tid 
i 3. flyvning.

Niels Lyhne kom godt afsted i sin flyvning, 
men desvaerre kom modellen i slyng i standeren, 
da der var nogle opvinde fra bakken, som ba- 
nen Id pd. Lyhne gik desvserre op af standeren 
og mdtte inkassere sit tredie nul.

Ole Poulsen havde ikke det helt rigtige mo- 
torskrig og gik til omflyvning, hvorefter det 
blev Ingo Schmidts tur, og han floj overbevi- 
sende 244,8 og lagde sig ind pd 3. pladsen, og 
dermed var Tyskland sikker vinder af holdkon- 
kurrencen.

I omflyvningerne fik italieneren Cantoni for- 
bedret til 242,9, Ole Poulsen fik 0, og englaen- 
deren Gordon Isles med den nye cylinder fik

Russerne kom med specielle combatmotorer 
med delt udstodning, sd de undgar brcendte for- 
kanter. A lt erskruet sammen fo r  at spare vcegt.

som sidste mand 245,9 og fik dermed 3. plad
sen. — Iovrigt mens tyskerne fejrede Ingo 
Schmidts 3. plads.

Det betod, at der var Rumpel-udstyr pd 1, 3,
4, 5 og 8 pladsen. Overbevisende!

Hold blev vundet af Vesttyskland foran Ita- 
lien og Sovjet. Danmark blev nr. 8 ud af 10.

Combat:
I kampen om trediepladsen modtes Evans fra 
England og Sandstrom fra Sverige. Svenskeren 
kaempede godt for sagen og havde Evans i de- 
fensiven det meste af kampen, men da Evans 
endelig vdgnede op, fik han afgjort kampen til 
sin fordel.

I finalen, som blev lidt af et anti-klimaks i 
forhold til de andre kampe, der var set, var 
John Lewis fra England som en burre pd Fred 
Meyer, der yderligere mdtte et par gange i jor- 
den, sd Lewis sejrede klart. Det betod igen en
gelsk sejr, og dermed igen 4 englaendere naeste 
gang til EM. England vandt ogsd hold, idet 
deres hold blev nr. 1, 5 og 10, Vesttyskland 
kom overraskende nr. 2 og Holland nr. 3.

Stunt:
I forste runde i stuntfinalen scorede Compo
stella konkurrencens hidtil hojeste pointsum, 
nemlig 2918, mens de fleste andre droppede, og 
da han i anden runde yderligere forbedrede til 
3014, var sagen klar, og Compostella var Euro- 
pamester 1977. Pete Tindal med de meget 
smukke Chipmunks kom staerkt igen i 2. runde 
og blev ialt nr. 6, og dermed den eneste som 
kunne kile sig ind blandt italienere og russere. 
Lige efter dette felt kom de to finske deltagere, 
som kom staerkt i finalerunderne. Brodrene Li
ber fra Belgien rykkede ned til nr. 11 og 14. I 
bunden gik det Portugal som det gik Danmark i 
speed, nemlig sidst og naestsidst.

Hold blev vundet af Italien foran Sovjet og 
England som nr. 3.

Team-race:
I semifinalerne kom der for alvor gang i tider- 
ne. Metkemeyer/Metkemeyer satte personlig re- 
kord med 3:58,6 i forste heat.

I andet heat deltog Jens G./Luis P. og i dette 
heat blev man vidne til en sd grov tyvstart fra 
Kratznotrutski, at han absolut burde have 
vaeret disket pd stedet. Da starteren ndede til 
en, slap han modellen med korende motor, men 
juryen sd ingenting. Det var for ddrligt, og pd 
dette punkt bor reglerne vaere mere klare, for 
det bliver vaerre i fremtiden. I samme heat fik 
danskerne 4:20,4, selv om de var faerdige sam- 
tidig med det svenske hold, der fik 4:07,5, hvil- 
ket en smalfilm fra heatet senere har vist. Men 
det var ikke den danske tid, der var noget i ve- 
jen med, men tidtagerne ved den svenske 
model, der fejlede, idet russerne vandt med 
4:03,3, men de var ca. 8 omg. foran svenskerne 
i mil.

Barkov/Suarev slog ogsd til og fik noteret 
3:58,6 i et virkeligt flot lob.

I anden semirunde forbedrede Larsson/Rylin 
til 4:05,5 efter de i forste runde havde provet at 
flyve 50 omg. med deres nye low-ratio model, 
men den gik ikke. Jens/Luis forbedrede til 
4:15,6, men det var ikke nok til finalen, hvor 
Metkemeyer/Metkemeyer, Barkov/Suarev og 
Kratznorutski/Kramerenko modtes.

Finalen blev en ren skuffelse, idet Metke- 
meyers havde fiet odelagt deres cut-off, s i da 
de endelig kom i luften, blev de disket fordi
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Edslev Danmark, Macchi Italien og Kolev Bul- 
garien kcemper i teamrace om bedste tid.

piloten ved starten havde haft begge fodder 
udenfor i ventetiden.

De to russere korte dodt lob, lige indtil Bar- 
kov/Suarev knaekkede deres propel, s i  Kratz- 
norutski korte i ensom majestset i m il, langt 
foran Barkov/Suarev.

I hold sejrede Sovjet foran Sverige, og Dan
mark fik en fin tredieplads.

Hans Geschwendtner

Resultater:
Af pladshensyn bringer vi kun vindernes finale- 
resultater samt de danske deltageres resultater. I 
team-race bringes bedste heattid.

Speed:
1. E. Rumpel (Vesttyskland) 254,4 km /t. 2. G. 
Ricci (Italien) 251,7 km /t. 3. G. Isles (England) 
245,9 km /t. 1 1 .0 . Poulsen (DK) 236,7 km/t. 
25. H. Geschwendtner (DK) 201,1 km/t. 26. N. 
Lyhne-Hansen (DK) ikke noteret tid.

Speed, hold:
1. Vesttyskland 741,9 km /t. 2. Italien 725,8 
km/t. 3. USSR 707,5 km /t. 8. Danmark 437,8 
km/t.

Team-race:
1. Krosnoroutski/Kromarenko (USSR) 7:58,2.
2. Barkov/Suarev (USSR) 9:19,7. 3. Metke- 
meyer/Metkemeyer (Holland) disk, i finalen. 
8. Geschwendtner/Petersen (DK) 4:07,9. 10. 
Mau/Geschwendtner (DK) 4:09,1. 21. Sejersen/ 
Edslev (DK) 4:24,8.

Team-race, hold:
1. USSR 12:02,4. 2. Sverige 12:29,2. 3. Dan
mark 12:41,8.

Stunt:
1. Compostella (Italien) 5.869. 2. Eskine 
(USSR) 5.823. 3. Rossi (Italien) 5.749.

Stunt, hold:
1. Italien 17.221. 2. USSR 17.024. 3. England 
16.126.

Combat:
1. Lewis (England). 2. Meyer (Holland). 3. 
Evans (England). 26. Kurt Petersen (DK). 27. 
Niels Lyhne-Hansen (DK).

Combat, hold:
1. England. 2. Vesttyskland. 3. Holland.

Samlet holdmesterskab:
1. USSR 232 pt. 2. Italien 211 pt. 3. England
201 pt.

Modelflyvesommerlejren 1977
Dette irs sommerlejr p i flyvestation Vandel 
havde 76 deltagere, 20 fra Fritflyvnings-Unio- 
nen og 56 fra Linestyrings-Unionen. Tallene er 
inklusive mtend, koner, kaerester og born. Det 
er lidt skuffende at ikke flere FF’ere finder det 
attraktivt at tage p i sommerlejr, men i i r  kan 
det lave tal miske skyldes VM-arrangementet, 
der jo har kostet en masse arbejde for en masse 
fritflyvere.

Jeg vil forsoge at gengive noget af det, der 
skete p i sommerlejren i ir .

Flyvningen: Der blev denne gang flojet som 
aldrig for. Dagen lang svirrede der modeller i 
luften, fra tidlig morgen til morket faldt p i. En 
enkelt forsogte vist pa natflyvning med en com- 
batmodel, men blev stoppet i tide. Combatklas- 
sen havde sa mange deltagere, at den blev delt 
op i en ekspert- og en begynderklasse. Turne- 
ringen lob over flere dage, og der var mange 
virkelig fine luftkampe med mange »klip« og 
sammenstod i luften. Forbruget af modeller var 
stort, hvilket tiltrak en del publikummer. Asger 
Bruun-Andersen havde medbragt en speciel 
model med udskiftelige skumvinger, og det s i 
ud til at vaere en god ide. Mange combatflyvere 
er gaet over til at bruge gloderorsmotorer med 
en meget saeregen tryktank. Denne bestir nem- 
lig af en almindelig barnesut! som man pumper 
90 ml braendstof i. Det ser maerkeligt ud, men 
en sadan gloderorsmotor helt uden venturi og 
med suttank er meget effektiv. Det g ir virkelig 
staerkt.

Efter lidt snak om regler og strafpoints endte 
det med, at Benny Furbo vandt combat eks. 
foran Niels Lyhne-Hansen. Hos begynderne 
vandt Jorn Banke Fransen.

Jeg fik desvaerre ikke set noget stuntflyvning, 
men s i resterne af Martins smukke store model, 
som han havde flojet for lavt med. Jorn Win- 
All Rasmussen vandt stunt eks. med Henrik 
Andersen taet efter p i  andenpladsen, mens be- 
gynderklassen havde Frederik Flemming som 
vinder.

I speed var der fire deltagere, og de fik flojet 
en masse. Niels Lyhne-Hansen vandt med 223,6

km/t foran Niels Erik C. Hansen, som floj 
222,2 km /t. Sidstnaevnte fik noteret lidt over 
200 km /t med en 5 kubikcentimetermodel.

I team-race gik man ogsi til den. Per Sauer- 
berg/Kire Nielsen satte personlig rekord med 
4:39, endda med et ekstra stop, s i de ser ud til 
at blive gode. John Mau og Hans Geschwendt
ner havde medbragt det nyeste nye af en model 
med optraekkeligt understel. Men det si ikke ud 
til at virke helt tilfredsstillende endnu, da det 
klappede ind i et par landinger. Jeg havde for- 
nojelsen af at tage tid p i en af deres trimflyv- 
ninger, og det blev en ny lejrrekord p i  3:55 for 
de 100 omgange. Efter sidste stop gik motoren 
endda ikke helt jaevnt og propellen var »stud- 
set«. Hvad kan det ikke blive til?

Ogsi i Good-Year var der spaendende heats 
med gode rider. Finn Nielsen/Henrik Nielsen 
(Far/Son) var i virkelig fin form og vandt foran 
Bjorn Hansen/Hans Geschwendtner. Der sis 
enkelte modeller med effektlydpotte.

For en fritflyver som jeg var det virkelig in- 
teressant at se alle disse CL-topfolk i aktion, og 
jeg finder det gavnligt, at man ogsi kender lidt 
til de andre former for flyvning, noget der er 
mulighed for p i  sommerlejren. Jeg er meget 
imponeret af speedfolkene, der render rundt 
som gale omkring standeren i forsog p i  at f i  
hindtaget ned i den, uden at modellen, der 
hvirvler afsted, havarerer. Efter deres eget ud- 
sagn er det en svaer klasse at flyve. Jeg tror dem 
gerne.

To konkurrencer p i  lejren, der har deltagere 
fra begge unioner, er chuckglider og marathon. 
I chuck ser det naesten ud til, at Flemming D. 
Kristensen har eneret p i  at vinde den ene gang 
efter den anden, og det var heller ikke nogen 
undtagelse i ir . Men Hugo Ernst fandt lige 
pludselig ud af at f i  trimmet sin model og hale- 
de gevaldigt ind p i  Flemming p i chuckkonkur- 
rencens anden dag. Der blev flojet fern starter 
pr. dag. Der er iovrigt det sasrlige ved chuck- 
klassen, at de fleste deltagere bygger deres mo
deller p i  selve lejren. Det foregir i byggeteltet, 
og man hygger sig rigtigt ved byggearbejdet

Et glimt fra  byggeteltet — her var der altid aktivitet.
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sammen med ligesindede.
Marathon er en konkurrenceform, der kun 

anvendes p i  sommerlejren, og som man virkelig 
ser hen til med spaending. Det g ir ud p i  at 
skrabe s i mange sekunder sammen som muligt 
inden for nojagtig en time. Der m i kun flyves 
med en model, og der skal startes fra samme 
sted hver gang. I lidt vind bliver det lidt af en 
kondi-tur, da modellen jo skal hentes tilbage ef- 
ter hver flyvning. Den mest anvendte modeltype 
var marathon er en chuckglider, men i 4r var 
der enkelte, der floj A2 og Al-modeller. Mikael 
D. Kristensen vandt med 1307 sek. airborne 
time foran Jorn Rasmussen med 1278 sek. Den 
storste overraskelse var s i absolut Frank Jensen 
p i 4. pladsen. Han var samtidig den yngste del- 
tager. John Mau besatte 5. pladsen med en A2- 
model.

I de fritflyvende klasser blev der afviklet 11 
perioder (ny rekord?), og der blev kaempet 
bravt (under hyggelige former). I A2-eks. impo- 
nerede linestyringsmanden John Mau med en 
Skymaster med cirkelkrog. Han syntes selv, det 
var fascinerende at »cirkle« og morede sig vist 
storartet. Jorn Rasmussen vandt i overlegen stil 
med 1715 sek. foran Hugo Ernst, der fik samlet 
1430 sek. sammen.

Poul Kristensen fra Arhus havde medbragt en 
Coupe d ’Hiver, som han gik og trimmede p i. 
Han var dog ikke helt tilfreds med propellen. 1 
wakefield blev der ikke flojet, da der ingen del- 
tagere var. Jeg havde ikke flere hele modeller 
og fik ikke repareret nogen i lobet af lejren. I 
Al-ekspert vandt Hugo en lige s i sikker sejr, 
som Jorn i A2. Tiderne blev henholdsvis 1450 
og 1029 sek. for de to forste pladser. Al-begyn- 
der bod p i spasnding lige til det sidste. De tre 
forste pladser vekslede uafbrudt konkurrencen 
imellem, men til sidst sejrede Heinzi Lorenzen 
fortjent foran Mikael D. Kristensen og Jorg 
Schmidt. Heinzi og Jorg floj med »Mini-Max« 
og Mikael med en antik Fidusia. Christa Chris
tensen floj fint med sin Sus, men mistede 
modellen i en skov p i grund af timersvigt, s i 
hun ikke kunne flyve de resterende perioder. 
Uffe Edslev og Michael Schwartz kaempede 
godt i A2-begynder, men forst trak Michael sin 
Styk vinge over, og dernasst kvaste Uffe sin 
Styk imod en af de mange pasle, der stir ved 
hovedstartbanen. De fik derfor ikke flojet de 
sidste flyvninger. Uffe vandt med 1029 sek.

Herover ses Michael Schwartz med en havareret 
Styk. I  spalten tv. ses evert Bjern Hansen m. 
side-winder-speedmodel, derunder en suttank 
og nederst er combat-folket ved at tage et over- 
blik over modelbestanden.

Endelig bliver det ogsi p i  sommerlejren af- 
gjort, hvem der har de paenest byggede model
ler. Denne gang vandt Jorn Rasmussen i de frit
flyvende modeller, mens Niels Erik C. Hansen 
vandt i de linestyrede.

Alt det andet: Jeg tror ikke, man tager p i 
sommerlejr blot for flyvningens skyld. Man ta
ger ogsi p i  sommerlejr for at holde ferie, hygge 
sig med venner og kammerater, hvoraf man jo 
kun ser en del netop p i  lejren, og for at slappe 
af. Mange camperer i eget telt eller i camping- 
vogn, laver grillmad og f ir  sig et par hindbaje- 
re. Andre finder sammen og hygger sig med 
musik p i  egen banjo, guitar og mundharpe. For 
de fleste bliver det hver dag godt over midnat, 
inden man gir til ro. Det kneb sommetider lidt 
med tilstromningen til den daglige morgenbrie
fing om dagens aktiviteter!

En stor begivenhed er ogsi den irlige fod- 
boldkamp mellem frittere og linedrenge. I 4r 
endte det helt gait for fritflyverne, idet de nter- 
mest blev nedsablet af et velspillende linesty- 
ringshold. Nogen mente efter kampen, at dom- 
meren havde vaeret for partisk, men det kan 
hojst have betydet et enkelt mil!

Endelig er der lejravisen, som mange imode- 
ser med stor spaending, hver gang den udkom- 
mer. Det gor den p i de masrkeligste tidspunk- 
ter, alt efter lejrchefens forgodtbefindende. I 4r 
var den helt gal med tildeling af ogenavne i avi- 
sen.

Til slut. Denne gang var vi nodt til at spise 
vore miltider p i  Vandel Kro, da flyvestationens 
cafeteria p i  grund af ferie ikke kunne modtage 
s i mange gasster, som der var tilmeldt. Vi kun
ne spise der for 32,- kr. om dagen for fuld kost. 
Maden var rigelig og kvaliteten efter de flestes 
mening udmaerket. Jergen Korsgaard

Resultaterne af sommerlejren kan vi af plads- 
hensyn ikke bringe. Interesserede henvises til de 
to unioners sekretariater.

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

n i i s i :  tlf. (01)11 59 99 
Lovstraede 8 — 1152 Kbh. K.
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Criterium Pierre 
Trebod, Frankrig
Den eneste Internationale konkurrence, der — 
hvad antallet af deltagere angar — kommer i 
naerheden af VM, er Criterium Pierre Trebod, 
der hvert Sr afholdes ved byen Sezanne ca, 100 
km ost for Paris. Arets konkurrence, den 13. i 
raekken, blev afholdt d. 16. & 17. juli — altsS 
ugen umiddelbart efter VM.

Placeringen sk taet efter VM er nok foretaget 
med velberSdet hu, idet mange VM-deltagere 
her kunne fS lejlighed til at fa revance efter de 
forsmasdelige nederlag. Der kom ogsi mange 
VM-deltagere, men revancen blev det sS som sS 
med, idet ostlandene — som saedvanlig — ikke 
deltog. Kun i gas stod verdensmesteren for 
skud.

Og det var en traet verdensmester. Thomas 
Koster var — som de 6 andre danske deltagere 
— ikke kommet til haegterne efter raeset med 
VM, sS indsatsen var mindre end halvhjertet. 
Men det var vi nu ikke ene om. Flere af de ame- 
rikanske deltagere holdt inde med flyvningerne, 
sasnart de fik en tid lidt under max. En hold- 
ning, der star i grel modsastning til det gamle 
olympiske princip om, at det er vigtigere at vae- 
re med, end at vinde. Den er det vist kun vin- 
derne, der kan gS helt ind for.

Lordag d. 16. juli blev der flojet med svaeve- 
modeller. Kun en af de fire danske deltagere 
klarede max. — det var Jorn Rasmussen. Stef
fen Jensen kom kun lidt over halvandet minut, 
Finn Bjerre fik 104 sek., og jeg selv fik 152 
sek., hvilket vist var 10-15 sekunder mere end 
modellen floj. Allerede i nasste periode droppe- 
de Jorn — 97 sek., og dermed var vi aile uden 
chancer for topplaceringer, idet det var klart, at 
der matte blive et fly-off. Vejret var fremragen- 
de — stille, svag, snaever termik, solskin. Per- 
fekt for snyltere.

At termikken var snaever fandt jeg selv ud af 
i anden periode, da min model faldt ud af bob- 
len — og var nede fra 70 meters hojde pS kun

140 sek. En model, der var udlost lidt foran 
min, klarede maxet. Steffen kom aldrig lasngere 
end til anden start. I sit forste startforsog trak 
han i jorden — naermest med vilje. I omstarten 
var modellen ikke til at f4 op i tophojde, og da 
han ville udlose den, gik den ikke af, men spi- 
raldykkede i jorden. Forklaring: Flex-jointet 
havde fSet en stump tape i klemme, siledes at 
modellen floj meget trykket. Derefter holdt 
Steffen modelflyvesommerferie. Finn gentog 
bedriften fra forste periode, sS alt i alt blev an
den periode en bedrovelig affaere for dansker- 
ne.

Men derefter holdt vi opvisning! NSr slaget 
alligevel er tabt, kan man jo tage sig nogle fri- 
heder. S4 vi lob op foran feltet og cirklede — 
nar der sS var termik, udloste vi i den ene impo- 
nerende katapultstart efter den anden. Og det 
kan ikke naegtes, at det er en fornojelse at se 
alle de andre prove at komme med i en boble, 
som man selv har fundet. Jorn var saerlig raf- 
fineret, idet han af og til udloste i dSrlig luft — 
og gjorde det sS imponerende, at mange snylte- 
de pS ham — og kom endnu hurtigere ned end 
han.

10 mand klarede sig igennem til fly-off’et. En 
sorgelig forsamling at se pd — den ene model 
var haesligere end den anden. Der var kun en 
undtagelse — H. Motsch fra Tyskland havde en 
overordentlig velbygget og -trimmet model i den 
moderne tradition med ret store orer og iovrigt 
russerproportioner.

Fly-off’et gik i vanskelig luft, og Motsch le- 
vede fuldt op til sin favoritposition, idet han 
floj 199 sek. To mand klarede 143 sek. og mStte 
derfor flyve om for at bestemme anden- og tre- 
diepladserne. Og forskellen p& 56 sek. mellem 
Motsch og de to folgende kan meget vel vise sig 
at vaere den reelle forskel i flyvetid. I omflyv- 
ningen fik J. LeLeux fra Frankrig 160 sek., 
mens sidste ars nr. 2, Brian Baines fra England, 
nojedes med 156 sek.

Som det er fremgdet, var standarden i klassen 
lav — vores modeller horte — ganske rimeligt 
— til de mest fotograferede pS pladsen. Mange 
havde forskellige former for cirkelsysterner,

men kun f4 var i stand til at flyve med dem. 
Som en franskmand forklarede mig, da jeg 
spurgte ham, hvorfor der var sit ik franske, der 
benyttede deres cirkelsystem: »Der er to slags 
cirkelsy sterner: Dem hvor modelflyveren kon- 
trollerer modellen, og sS dem, hvor modellen 
kontrollerer modelflyveren.« Der var pk plad
sen flest eksempler pk de sidste systemer.

Snyltetaktikken var voldsomt udbredt. For 
mange var det den eneste form for termiksog- 
ning, som de magtede. Ufatteligt at det kan 
vaere tilfredsstillende helt ukritisk at stole pa 
evt. andre modelflyveres evner til at finde god 
luft.

Om sondagen startede vejret med at vaere 
endnu bedre — det var blevet varmt, solen str&- 
lede fra en naesten skyfri himmel, og termikken 
boblede lystigt allerede fra forste periodes start. 
Thomas Koster og Peter Rasmussen floj fra 
samme startsted og kunne derfor arrangere 
hjemhentning, mens Karl-Erik Widell floj pk 
hold med svenskerne og i hojere grad var over- 
ladt til sig selv.

Thomas og Peter klarede let max. i forste 
start, mens Karl-Erik mStte nojes med 175 sek. 
Han og svenskerne havde en fornemmelse af, at 
der overhovedet ikke var god luft i deres ende 
af startlinien. I naeste periode floj kun Thomas 
max., idet Peter fik 169 sek. og Karl-Erik mitte 
ned pS 114 sek.

Og s& blev det Thomas’ tur. I tredie periode 
maxede han sikkert i forste startforsog, men 
tidtagerne havde noteret ham for overrun. Om
starten blev flojet i periodens sidste minutter, 
og luften var dhrlig. Det blev til 164 sek. — mo
dellen f l e j  max., men bag nogle tracer, sS tiden 
var desvaerre ikke til at klage over. Peter fulgte 
solidarisk med Thomas med endnu en ned- 
vindsstart — 114 sek., mens Karl-Erik maxede.

I fjerde periode blev startstedet flyttet, fordi 
vejret havde aendret sig. Det blasste nu noget 
mere, og isaer gasserne floj meget langt pS et 
max. Det pivirkede imidlertid ikke de danske 
deltagere, idet de floj maxer allesammen, indtil 
Karl-Erik i sjette periode noterede 57 sek. Det 
var et resultat af tidsnod efter diverse proble- 
mer med de ovrige startende pk hans startsted. 1 
syvende periode floj Peter et sikkert max., men 
blev af tidtagerne snydt for 5 sek. — det koste- 
de en enkelt plads i det samlede resultat.

To mand havde fuld tid i wakefield, J. C. 
Neglais fra Frankrig og Ken Proctor fra Eng
land. Neglais var favorit — han har i flere Sr 
vaeret forende i Frankrig og var ugen for blevet 
nr. 5 til VM. OgsS her holdt tippene stik — 
Neglais vandt med 240 sek. over Proctor, der 
med flutter i vingerne og en underlig klaprende 
lyd (som en skralde) nSede 30-40 meter op i sit 
stig — 159 sek.

Neglais’ model havde stor spaendvidde — ca. 
160 cm — ret lang motortid (ca. 40 sek.) og et 
godt glid. Modellen har halvsymmetrisk hale- 
plansprofil — en detalje, der er vaerd at laegge 
maerke til. Proctors model var en typisk engelsk 
pram, velegnet til snylteri, men absolut ikke 
vasrd at efterligne. PS trediepladsen kom endnu 
en englaender, I. Taylor. Et sS nyt navn, at ikke 
engang englaenderne kendte ham.

I gas var 4 mand gSet igennem til fly-off. Af 
disse fortjener kun Martyn Cowley at naevnes 
— han havde da i det mindste en rimelig god 
model. De tre andre var mildt sagt ikke meget 
vaerd. Og her vandt favoritten ogsS fly-off’et — 
Martyn Cowley klarede fire minutter, mens T. 
Heidemann fra Tyskland fik 186 sek. og O. 
Cuzzi fra Argentina floj 150 sek.

Udover vinderen finder man de egentlige 
stjerner p i  de folgende pladser i resultatlisten.
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Dave Rounsaville fra USA fliaj godt og sikkert, 
og kun en kraftig nedvi'nd hindrede ham i at gd 
til fly-off. Det samme var altsd tilfaeldet med 
Thomas. Ken Faux fra England havde en al- 
mindelig kraftig nedvind og sd i sidste start et 
»hul«. Det var gasflyvere som disse tre, der im- 
ponerede mest.

M e n -------- charmen ved Pierre Trebod er
jo, at ingen tager konkurrencen rigtig alvorligt 
som f.eks. et VM. Og det er morsomt at flyve 
sammen med sd mange andre. Jeg kan anbefale 
andre til naeste dr at begive sig afsted pd den 
12-1300 km lange tur til Sezanne. Per Grunnet

A2: 1. H. Motsch (Vesttyskland) 1260 + 199 
sek. 2. J. Leleux (Frankrig) 1260 + 143 ( + 
160) sek. 3. B. Baines (England) 1260 + 143 ( + 
156) sek. Og sd dans kerne: 23. Per Grunnet 
1192 sek. 64. Finn Bjerre 1090 sek. 79. Jorn 
Rasmussen 1058 sek. 82. Eugen Dunkerbeck 
1046 sek. 136. Steffen Jensen 99 sek. 137 delta- 
gere. C2: 1. J. C. Neglais (Frankrig) 1260 + 
240 sek. 2. K. Proctor (England) 1260 + 159 
sek. 3. I. Taylor 1227 sek. Og dans kerne: 13. 
Peter Rasmussen 1178 sek. 31. Karl-Erik Widell 
1066 sek. lalt 71 deltagere. D2: 1. M. Cowley 
(England) 1260 + 240 sek. 2. T. Heidemann 
(Vesttyskland) 1260 + 186 sek. 3. O. Cuzzi 
(Argentina) 1260 + 150 sek. Og det danske ind- 
slag: 6. Thomas Koster 1244 sek. Der var ialt 45 
deltagere.

Jyllandsslaget 1977 
Vandel d. 23-24/7
Dette drs »slag« var lidt af et antiklimaks oven 
pd VM og den efterfolgende Pierre Trebod. Al- 
ligevel var deltagerantallet ret paent med folk 
fra Holland, Vesttyskland og Danmark. Ogsd 
vejret tegnede godt, 1. periode blev afviklet i 
svag vind med et par enkelte byger, og 2. perio
de startede pd samme mdde, men i slutningen 
friskede vinden op og gik helt pd tvaers af Van- 
del fl'jNeipl&d's. TOodellex laxvdede \  to m -
markerne, men de blev alle fundet igen. Jens 
Kristensens A 1-model og hans wakefield blev 
dog forst bragt i land dagen efter. I lobet af af- 
tenen og natten rullede en kraftig koldfront ind 
over Vandel med blasst og kraftig regn, og da 
man skulle igang sondag morgen, blaeste det 
10-15 sekundmeter, mens regnen var hurt op. 
Efter lidt forvirring og snak frem og tilbage 
blev det besluttet at aflyse resten af flyvnin- 
gerne og foretage prEemieuddeling pd grundlag 
af de to forste starter.

Af saerlige nyheder skal nasvnes Palle Jorgen
sen, der havde bygget en wakefield, som sd ud 
til at blive god. Han havde dog lidt trimproble- 
mer og knas med naeseklodsen. Den store mo- 
dedille inden for wakefieldklassen er for oje- 
blikket tre finner bagi, en pd kroppen og to pd 
haleplanet. Om det er den store fidus vides ik- 
ke, men haleplanet skal under alle omstasndig- 
heder monteres meget nojagtigt fra gang til 
gang. Peter Buchwald havde stovet en Nille 
frem med Idnt vinge, og sddan noget skal man 
ikke gore, for en pael ved hovedstartbanen ba- 
nede sig vej tvsers gennem den Idnte vinge i lan- 
dingen. Jorgen Korsgaard bankede for gud ved 
hvilken gang en model i jorden med totalhavari 
til folge og mdtte derfor nojes med en start.

Der var ogsd et par linekryds, men de fandt 
alle en tilfredsstillende losning. Hugo Ernst 
havde en A 1-model med cirkelsystem og er ved 
at fd hold pd det. Det samme gaelder den meget

Fra Jyllandsslaget ses her overst Erik »Albania 
Jensen og nederst Mikael D. Kristensen, 

der starter sin fars A  l-model.

unge Jorg Schmidt fra Flensborg, der i Al-be- 
gynder vandt den anden konkurrence i traek. I 
A2-begynder var der desvasrre kun 2 deltagere, 
hvilket er meget skuffende. Jorgen Korsgaard

Al-beg.: 1. Jorg Schmidt 228 sek. 2. Jorn Gei- 
pel 140 sek. 3. Mikael D. Kristensen 135 sek. 4. 
Heinzi Lorenzen 134 sek. Al-eks.: 1. Niels Hem 
237 sek. 2. Hugo Ernst 224 sek. 3. Jens Kristen
sen 216 sek. 4. Palle Jorgensen 214 sek. 5. Kjeld 
Schultz 197 sek. 6. Bjarne Jorgensen 194 sek. 7. 
T. van Eede 176 sek. 8. Jorn Rasmussen 150 
sek. 9. Flemming D. Kristensen 111 sek. 10. 
Erik Jakobsen 104 sek. A2 beg.: 1. Niels An
dersen 293 sek. 2. Michael Schwartz 240 sek. 
A2 eks.: 1. Peter Buchwald 347 sek. 2. Per 
Grunnet 335 sek. 3. Frank Matern (D) 331 sek. 
4. Tage B. Hansen 325 sek. 5. T. van Eede (NL) 
312 sek. (Resultaterne fo r  de resterende — 
mange — deltagere er desvcerre blevet vcek). 
C2: 1. Erik Jacobsen 340 sek. 2. Palle Jorgen
sen 303 sek. 3. Poul Kristensen 281 sek. 4. Jens 
Kristensen 277 sek. 5. K. E. Widell 253 sek. 6. 
Gerrit de Kruyff (NL) 237 sek. 7. Bjarne Jor
gensen 200 sek. 8. Jorgen Korsgaard 180 sek. 9. 
Peter Buchwald 99 sek. Chuckglider: 1. Flem
ming D. Kristensen 106 sek. 2. Jorn Rasmussen 
88 sek. 3. Helmuth Klink (D) 36 sek. 4. Erik Ja
kobsen 17 sek. 5. Mikael D. Kristensen 13 sek.

Linestyringsresultater

635-slaget d. 15/5
Speed, team-race og Good-Year blev flojet pd 
Gauerslund skoles gdrdsplads, hvor der virkelig 
var fine forhold. Speed blev igen et opgor mel- 

\  ,t\l teY\Vtei\ og Ole Ί1 oulsen, og eter t e 
ste flyvning Id de da ogsd helt lige. Hans Ge- 
schwendtner fik kun 180 km /t, hvorimod 
Lyhne ville prove en ny mdde at pudse sin pro
pel pd, men asfalten sliber godt, og han fik et 
nul.

Efter anden runde gik Ole i spidsen med 
230,8 mod Leifs 227,8. 1 3. runde tabte Leif 
pusten helt, og Ole blev en sikker vinder.

1 team-race var der tilmeldt 5 hold, deri- 
blandt et nyt hold, Per Sauerberg/Kdre Nissen, 
samt gensyn med et gammelt hold Jorgen Ve- 
jen/Mogens Thomsen. Det er altid rart at se 
nye ansigter, og jeg tror, at vi i de nseste kon- 
kurrencer vil se mere til dem. Jorgen/Mogens 
var uheldige dagen for ved training at odelaegge 
deres nye model, sd de mdtte bruge den gamle.

Der var stor jaevnbyrdighed mellem de tre 
forste, dog havde Hans G ./John Mau den hur- 
tigste heattid med 4:12,3, efterfulgt af Ole 
P ./Ib  Rasmussen med 4:16,5 og Peter/Palle 
med 4:17,6. Kdre og Per fik i deres debut meget 
fine 4:49,2.

De tre forstntevnte gik da ogsd til finalen, 
hvor der igen var stor jaevnbyrdighed. Desvaerre 
floj Palle i asfalten, sd de tabte deres hjul og 
blev disket. Ole Poulsen/Ib Rasmussen vandt 
foran Hans G ./John Mau, dog kun med 0,9 
sek. Hans og John brugte deres 5 dr gamle re- 
servemodel udstyret med en Nelson, og det kos- 
tede dem nok sejren.

Good Year blev en ren gyser ud over det saed-

vanlige, da det tredie hold meldte fra, men der 
blev ikke givet ved doren af de to hold, der blev 
tilbage. Finalen blev vundet af holdet med de
ddrligste heattider. Henry Hviid

Speed:
1. Ole Poulsen 227,8 230,8 230,8
2. Leif Eskildsen 227,8 227,8 214,2
3. Hans Ges. 180,0 196,7 disk.
4. Niels Lyhne 0 188,7 177,3

Good-Year:
1. Kurt Pedersen/Niels Lyhne, Haderslev

5:41,8 6:13,0 9:55
2. Finn Nielsen/Henrik Nielsen, Haderslev

5:12,0 5:24,6 disk.

Efter en udsaettelse pd en halv time kom com
bat igang. Det skyldtes, at et par modelflyvere 
fra Sumetra var kort til Fredericia i stedet for til 
Gauerslund. Pd dette tidspunkt skulle anden 
runde begynde, men efter samrdd fik vinderen 
af de to Sumetrafolk lov til at vaere med i anden 
runde. Det var dejligt at se tilgang af nye folk 
fra Kjoven og Svendborg, som klarede sig gan- 
ske pasnt. Efter mange gode kampe blev slut- 
stillingen:

Combat:
1. Henrik Linnet, Aviator
2. Kurt Siig Jensen, 635
3. Dan Hune, Kjoven
4. Asger B. Andersen, Langeland
5. Jorn Rasmussen, 635
6. Uffe Hune, Langeland
7. Jens Karlssen, Sumetra
8. Olav Hune, Kjoven
9. Benny Furbo, Sumetra
10. Jorgen Frandsen, Langeland
11. Torben Frandsen, Kjoven
12. Steen Sorensen, Sumetra
13. Knud Madsen, Sumetra

Lars Henriksen
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Team-race:
1. Ole Poulsen/Ib Rasmussen, ALK

4:16,5 disk. 10:05,3
2. Hans Geschwendtner/John Mau, Comet/635

4:12,3 4:15,0 10:06,2
3. Palle Edslev/Peter Sejersen, ALK

4:17,6 4:18,0 disk.
4. Per Sauerberg/KSre Nissen, Haderslev

4:49,2 5:05,0
5. J0rgen Vejen/Mogens Thomsen, 635

0 0

Comet Cup d. 5/6
Den drlige Comet-cup blev afholdt grundlovs- 
dag i rimeligt vejr pd henholdsvis Amager Fuel
led og DSBs distriktstoldkammer i Vasbygade 
kun 2 km fra Rddhuspladsen.

COMBAT: Kjovens folk fra Birkerod har fdet 
styr pd modellerne og motorerne og dominerede 
fuldstaendig klassen. Dan Hune fik endnu en 
sejr efter god combat foran Torben Frandsen, 
Olav Hune og Morten Nielsen.
1. Dan Hune, Kjoven
2. Torben Frandsen, Kjoven
3. Olav Hune, Kjoven
4. Morten Nielsen, Kjoven
5. Allan Lofstedt, Comet
6. Jan Carlsson, Comet

STUNT EKSPERT: Den nuoprykkede ekspert 
Henrik Andersen pressede godt p&, men Robert 
Petersen sejrede med modellen, som sidst var
vist i Modelflyvenyt.
1. Robert Petersen, W in d y ........................  3048
2. Henrik Andersen, Orkan ...................... 2419

STUNT BEGYNDER: Nr. 2 ved DM Stig Hen- 
riksen sejrede klart, men brodrene Hune fra 
Kjoven fulgte godt trop, dog m ine Olav opgive 
efter forste flyvning.
1. Stig Henriksen, W in d y ..........................  1114
2. Dan Hune, Kjoven .................................... 836
3. Olav Hune, K joven ..................................  134

SPEED: De to Comet-folk floj kun et par gan- 
ge, da det efterhdnden var blevet sent.
1. Niels-Erik Hansen, Comet ........210,0 km/t
2. Hans Geschwendtner, Comet . .  192,5 km/t

TEAM-RACE: Et godt »gammelt« hold, Per og 
Ole Hasling, var igen pd banen med deres Ros- 
si-udstyrede EM-vinder fra 1975. Den viste sin 
saedvanlige form med 4:20 i et afslappet lob. De 
trak sig fra finalen, hvor Hans G ./John Mau 
sejrede klart foran Jens G./Luis P. og Kjeld 
Frimand/Flemming Jensen, der med deres 
Super Tigre havde vist meget fin ydelse og sik- 
kerhed.
1. Hans Geschwendtner/John Mau, Comet/635

4:17 5:05 8:34
2. Luis Petersen/Jens Geschwendtner, Comet

4:27 4:32 9:18
Flemming Jensen/Kjeld Frimand, Windy

4:33 4:31 139
4. Per Hasling/Ole Hasling, Comet

4:20 36

GOOD-YEAR: Henrik Andersen/Ebbe Ras
mussen gjorde kort proces med det for dagen 
opstillede hold, der havde styretojsproblemer 
efter et havari.
1. Henrik Andersen/Ebbe Rasmussen, Orkan

6:13 5:19 11:01
2. Carsten Thygesen/Hans Ges., Orkan/Comet

14

Hertug Hans Staevne 
d. 12/6-77
Vejret var pr. tradition fint. Ud af 10 tilmeldte 
kom kun 8 til start, s i  Tommy Andersen, 635, 
der i hast blev shanghajet til at vaere kampdom- 
mer pga. stort mandefald i den arrangerende 
klub — Haderslev — som folge af byfest, havde 
nemt ved at styre gemytterne. Helt uden vilde 
diskussioner og med kun et par enkelte skadede 
modeller blev resultatet s&ledes:
1. Kurt Pedersen, HMF
2. Lars Henriksen, 635
3. Uffe Edslev, ALK
4. Kjeld Pedersen, Tornado
5. Ib Hinrichs, HMF
6. Asger B. Andersen, SMF
7. Kurt Siig Jensen, 635
8. Bjarne Knudsen, HMF

Hedeslaget d. 26/6
Den 26. juni afholdt Sumetra sin anden kon- 
kurrence p& Ilskov Stadion. Vejret var koldt og 
blaesende med et par enkelte byger. Pd grund af 
det lille deltagerantal forlob dagen uden tids- 
pres.

STUNT: Eneste klasse med et tilfredsstillende 
antal deltagere. Leif Eskildsen vandt uden be- 
svaer, hvorimod Henry Hviid og Jorn Kroer 
havde en del kamp om 2. og 3. pladsen. Leif O. 
mdtte pakke sammen allerede efter 1. runde, da 
modellen gav efter for vindpresset i de kantede
manovrer.
1. Leif Eskildsen .......................................... 5812
2. Henry H v iid ............................................  4808
3. Jorn Kroer ................................................ 4716
4. Leif O. Mortensen ................................  1653

GOOD-YEAR: Mdtte aflyses, da kun et hold 
havde tilmeldt sig. Grassbanen var ellers glim- 
rende egnet.

COMBAT: Her overraskede Jens Karlsen bdde 
sig selv og andre ved at sld Lars Henriksen i 
finalen, der var velflojet og med noget s i  sjael- 
dent som 4 klip til hver, afgorelsen Id i nogle fd 
sekunders jordtid. Midt i skuffelsen over de fd 
deltagere, kunne alle glaede sig over, at der kun 
blev flojet med diesel, hvilket uden diskussion 
giver den mest fornojelige combat.
1. Jens Karlsen, Sumetra
2. Lars Henriksen, 635
3. Benny Furbo, Sumetra
4. Knud Madsen, Sumetra

NB: Prsemieoverraekkelsen startede allerede fra 
morgenen, idet Knud fik overrakt emblemet 
»Stifinderen fra Sunds« — for sin uovertrufne 
evne til altid at kore forkert til konkurrencer — 
af Ulrik og Kalle. Benny Furbo

Fredericiaslaget 
Vandel d. 24/7
Konkurrencen blev flejet pd sommerlejrens for- 
ste dag i et forrygende storm vejr, og indtil flere 
havde besvaer med at flyve mod vinden.
1. Dan Hune, Kjoven
2. Olav Hune, Kjoven
3. Lars Henriksen, 635
4. Kurt Siig-Jensen 635
5. Asger Bruun-Andersen, Langeland
6. Uffe Edslev, ALK

PR/EMIE- 
SLUGERNE 

FRA USA

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

GloBee gloderor giver flere 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
B£de Long og Short Reach.

NYT!
GloBee Fireplug Akkumulator
2 V, 5 Ah, amperemeter og indstillelig 
stromstyrke ..................................... kr. 198,-

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

Superstar FAI combat byggesaet, 2,5-3,5 cm3
motorer, spaendv. 97 cm ...............kr. 76,85
Starlet 1/2 A combat byggesaet, 1,5 cm3
motorer, spaendv. 66 cm ...............kr. 57,85
Alpha hojstatssvaevemodel,
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 kob af mindst 
2 byggesaet dog portofri.
0vrige priser er incl. levering.

A>
• O pEDETOCH

F /E LLE D V E J 7
6100 HADERSLEV
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Radiostyringsresultater

Silver Star Cup 1977
Sondag d. 19/6-1977 blev irets Silver Star Cup 
afholdt med rekorddeltagelse, idet 24 piloter 
var medt op. Deltagerne var fordelt med 6 i 
klasse A og 18 i klasse B. Vejret var godt, svag 
vind, varmt og solskin, s i alle nod dagen p i 
Lindum-klubbens hyggelige flyveplads.

Stasvnet blev gennemfort med to runder i 
hver klasse, idet det store fremmode forhindre- 
de at der kunne nits mere. Man begyndte kl. 10 
og s i gik det slag i slag til klokken ca. 17, uden 
frokostpause. Det var sidan, at n ir en pilot var 
landet, var den naeste ved at starte op.

Det hele fungerede godt — og det skal stasv- 
neledelsen roses for. Staevnet blev stort set ogsi 
forskinet for uheld. En enkelt pilot havde ra- 
diofejl og styrtede ned, men der skete ingen ma
teriel skade.

En anden landede i sin forste flyvning i et
tras, men ogsi her skete intet, og 
starte igen i anden runde.

han kunne

Klasse A:
1. Bruno Hedegaard 2385 2435 4820
2. Arne Bech 1880 1835 3715
3. Erik Toft 1265 2385 3650
4. Niels Tigerstedt 1770 1570 3340
5. Bent Hansen 1500 1790 3290
6. Peter Kjaer 1415 80 1495

Klasse B:
1. Henrik Kejli 1575 1595 3170
2. Chr. Jacobsen 1415 1405 2820
3. Viggo Jensen 1280 1505 2785
4. Per Andreassen 1195 1420 2615
5. Lars Skov Jensen 1170 1425 2595
6. Elo Pedersen 1140 1305 2445
7. Jan Jorgensen 1045 1260 2305
8. Poul-Erik Christiansen 1195 1095 2290
9. Peter Christiansen 1000 1275 2275
10. Kjeld B. Nielsen 865 1135 2000
11. Aksel Nielsen 885 1045 1930
12. Jesper Meyer 835 1055 1890
13. Peter Maaetoft 635 1065 1700
14. Bent Lund Jensen 660 1035 1695
15. Per Viladsen 1005 475 1480
16. Dan Nielsen 715 740 1455
17. Erik Nymark Jensen 465 630 1095
18. H. L. Dahl Christensen 335 650 985

rikanske »Grand Esprit« med en spasndvidde pa 
3,7 m, havde halet vaesentligt ind p i  de saed- 
vanlige »topscorere«.

Ved 3. periodes afslutning var stillingen fol- 
gende:
1. Bjorn Krogh, NFK, med 3743 points, flojet 
med Epslou.
2. Jorgen Bjorn, SMSK, med 3466 points, flojet 
med Grand Esprit.
3. Gunner Bryde, SMSK, med 3353 points, flo
jet med Termik Cirrus.
4. Per Jensen, med 3338 points, flojet med Cir
rus.
5. Preben Norholm, med 2959 points, ligeledes 
flojet med Cirrus.
6. Ib Weiste, SMSK, med 2909 points, flojet 
med Hobi Hawk.

Alt i alt forlob stasvnet sasrdeles planmaes- 
sigt.

Officials og staevneledere udgjorde et team
work, der muliggjorde, at de tre perioder allere- 
de var afviklet kl. 17.00.

Igen i i r  blev Knud Hammekens spejlarran- 
gement anvendt p i milbanen til hastighedsflyv- 
ning. Dette system muliggor en hidtil ukendt 
precision ved tidtagning i denne disciplin.

Det var ligeledes glaedeligt at se, at nye navne 
p i forstepladserne kunne gore sig gasldende, 
endog med materiel, der ikke var efterligninger 
af europteiske topmodeller. Ib A . Weiste

0verst starter Ib Weiste sin Hobi Hawk. Her- 
over ses de tre vindere, Bjorn Krogh, Jorgen 
Bjorn og Gunner Bryde. Billedet herunder viser 
Niels Hassing gore klar til flyvning.

DM 1977 hejstart
Danmarksmesterskabet i hojstart blev afviklet 
sondag d. 7. august. Som arrangorer stod 
SMSK og NFK i fsellesskab, og SMSK havde 
velvilligt stillet sin flyveplads i Herstedoster til 
disposition.

Staevnet startede kl. 9.00 med ialt 22 deltage- 
re. Vejret lovede ikke for godt. Tunge regn- 
skyer drev rundt i horisonten, men en svag nor- 
denvind p i  ca. 3 m/sek. gav gode startbetingel- 
ser.

Allerede 1. periode gav, vejret taget i betragt- 
ning, sserdeles gode resultater.

Ved begyndelsen af anden runde klarede vej
ret op, og vinden skiftede til ost, s i startspillene 
mitte flyttes.

Ved 2. periodes afslutning lin  mange af del
tagerne meget jasvnbyrdigt, og det var interes- 
sant at bemaerke, at Jorgen Bjorn med sin ame-
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Kalender:
Fritflyvning:
4/9 Dansk-svensk landskamp, Trollesminde, 

Hillerod
17-18/9 Nordisk Mesterskab, Uppsala, Sverige 
24-25/9 Danmarksmesterskaber, Skjern 
2/10 Hostkonkurrence, distrikt 0st, Trolles

minde, Hillerod
9/10 H 0stkonkurrence I, distrikt vest, Vandel 
4/11 Distriktsmode, distrikt 0st, Hillerod 
6/11 H0stkonkurrence II, distrikt vest 
6/11 Distriktskonkurrence, Trollesminde, 

Hillerod
13/11 Landsmode, Nyborg 

Linestyring:
4/9 Sensommerstaevne, Grindsted 

11/9 2. Host, 0st, Kobenhavn 
17-18/9 Bochum international, Tyskland 
25/9 Walbom-Pokalen, Kobenhavn 
1-2/10 Utrecht international, Holland 
9/10 1. Host, Vest, Alborg 

16/10 Kobenhavnsmesterskab, Kobenhavn 
23/10 2. Host, Vest, Arhus

Radiostyring:
4/9 Int. fly-for-fun, Haderslev 
4/9 NFK-open, svasvemodelstaevne, Tulstrup 

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

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

Nyt fra
Fritflyvnings-Unionen

Diplomer
Siden sidst er der taget 3 diplomer:
Karl-Heinz Lorenzen har taget B-diplom med 
Al-modellen »Mini-Max« med tiderne 122 sek., 
283 sek. og 340 sek.
Michael Schwartz har taget A-diplom med 
A2-modellen Styk med tiderne 98 sek., 117 sek. 
og 68 sek.
Jorg Schmidt har taget B-diplom med Al-m o
dellen »Mini-Max« med tiderne 329 sek., 235 
sek. og 349 sek.

— Mon ikke Jorg’s ene tid ogsd kan godken- 
des som drsrekord, hvis den bliver anmeldt? 
Hvorfor er der ingen, der anmelder drsrekor- 
der?

Nordisk Landskamp 77
Sverige er vaert for NM-1977, der afholdes i 
Uppsala lige nord for Stockholm i dagene d. 
16.-18. September.

Udtagelseskomiteen har udtaget folgende 
landshold:
FI A: 1. Per Grunnet

2. Peter Otte
3. Finn Bjerre
1. reserve: Jorn Rasmussen
2. reserve: Tage B. Hansen.

FIB: 1. Erik Jacobsen
2. Peter Rasmussen
3. Karl-Erik Widell
1. reserve: Poul Kristensen
2. reserve: Bjarne Jorgensen 

F1C: 1. Thomas Koster
2. Steen Agner
3. Niels Chr. Christensen 
1. reserve: Tom Oxager.

Der kan kun deltage 3 i hver klasse, sd nr. 4 og 
5 kommer kun med i tilfaelde af afbud.

Der afholdes samtidig junior-NM, hvor hvert 
land md stille 3 deltagere ί A2, 2 i C2 og 1 i D2. 
Interesserede juniores bedes straks kontakte se- 
kretariatet. Til dette NM regnes alle, der er fodt 
d. 1/1-1958 eller senere for juniores.

Der skal ogsd bruges en holdleder — interes
serede bedes ogsd kontakte sekretariatet.

Distriktsmode 0st
I anledning af det kommende landsmode i Ny
borg afholdes der distriktsmode i Hillerod fre- 
dag d. 4. november. Stedet for modet bliver 
meddelt senere — i Flyvs oktobernummer.

Landsmode 1977
Der afholdes landsmode for Fritflyvnings-Unio
nen sondag den 13. november i Nyborg. Naer- 
mere oplysninger om stedet vil fremkomme pd 
de gule sider i »Flyv«.

Danmarksmester- 
skaberne 1977
Hermed indbydes alle Fritflyvnings-Unionens 
medlemmer til at deltage i drets naeststorste mo- 
delflyvebegivenhed — DM for fritflyvende mo
deller. Skjern Modelflyveklub har fdet overladt 
arrangementet, og vi hdber, at alle moder op. 
Skulle modellerne vaere sluppet op, vil der vaere 
mulighed for — gratis — at fungere som tidta- 
ger.
Sted: Skjern enge vest for Skjern. Det nojagtige 
startsted fastlasgges forst pd konkurrencedagen. 
Klasser: Al-beg., Al-eks., A2-beg., A2-eks., 
C2, D l, D2 og Chuckglider.
Perioder:
Lordag d. 24/9:
Kl. 14.00 Briefing og linekontrol
1. periode kl. 15.00-16.30
2. periode 16.30-18.00
Sondag d. 25/9:
3. periode 7.30- 9.00
4. periode 9.00-10.30
5. periode 10.30-12.00
6. periode 12.00-13.30
7. periode 13.30-15.00 
Fly-off 15.15-15.30 
Praemieuddeling ca. kl. 16.00.
Den sene start lordag skyldes hensynet til delta- 
gerne fra de afsides liggende dele af landet. 
Tidtagning: Vi kan desvaerre ikke stille tidtagere 
til rddighed, sd deltagerne md — som saedvanlig 
— tage tid pd hinanden.
Startgebyr: Juniorer 20,- kr., senior 30,- kr. For 
dette belob kan man deltage i alle 8 klasser. Be- 
lobet betales ved modtagelse af startkort for 
konkurrencen.
Overnatning: Medbring luftmadras og sovepo- 
se. Stedet er ikke endeligt fastlagt.

Spisning: Vi vil forsoge at arrangere faellesspis- 
ning lordag aften, hvis der ved tilmeldingen vi- 
ser sig interesse for det.
Underholdning: Sdfremt VM-filmens er fasrdig, 
vil den blive vist lordag aften. Desuden bedes 
man medbringe fotografier og lysbilleder fra 
VM til faslles adspredelse.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 20. September til 
konkurrencelederen:

Erik Knudsen 
Amagervej 66 
6900 Skjern 
Tlf. (07) 35 17 67.

Tilmelding bor vaere skriftlig med angivelse af, 
hvilke klasser, man vil deltage i, hvor mange 
personer, man onsker overnatning for, og hvor 
mange personer, der onsker at deltage i ftelles- 
spisning lordag aften.

Forsinket tilmelding medforer ekstragebyr pd 
20,- kr.
DM-pokalerne medbringes eller sendes i velpud- 
set stand.
Modestedet er Amagerskolen, som findes ved at 
dreje mod Lonborg-Stauning i Skjerns eneste 
lyskryds. Det ligger pd vejen gennem skjern i 
den nordlige del af byen. Efter at man har dre- 
jet i lyskrydset, tager man forste gade til venstre 
— Amagervej — der forer direkte til skolen. 
Her fdr man besked om overnatning mm.
Vi hdber at se alle!

Skjern Modelflyveklub

Hostkonkurrence distrikt 0st, Trollesminde, 
Hillerod, d. 2/10.
Tid: Konkurrencen starter kl. 10.00.
Klasser: A l, A2 beg., A2 eks., C2, D l, D2 og 
chuckglider.
Konkurrenceleder: Karsten Kongstad.
Evt. aflysning: I tilfaelde af ddrligt vejr kan 
man kontakte Peter Otte kl. 8.00-8.30 om mor- 
genen og hore, om konkurrencen skal aflyses. 
Tlf. (02) 85 18 52.

Hostkonkurrence I, distrikt Vest, Vandel 
flyveplads d. 9/10.
OBS: Hostkonkurrencen har ikke — som tidli- 
gere annonceret — kunnet afholdes pd Vestfyn, 
men bliver i stedet flojet pd Vandel.
Tid: Man kan komme ind pd Vandel fra kl. 
9.00.
Klasser: A l beg., A l eks., A2 beg., A2 eks., 
C2, D l, D2, chuckglider.
Startgebyr: 15 kr., der bruges til korselsudlig- 
ning.
Tilmelding: Senest torsdag d. 22. September til 
konkurrencelederen:

Per Grunnet 
Mariendalsvej 47,
5610 Assens 
Tlf. (09) 71 28 68.

Husk tilmeldingen — forsinket tilmelding kan 
ikke accepteres af flyvestationen. Angiv navn, 
adresse og personnummer samt hvilke klasser 
du vil deltage i ved tilmeldingen.

Distriktskonkurrencen, Trollesminde, Hillerod
Som det har vaeret tradition i snart mange dr vil 
»Termik« i Hillerod den forste sondag i hver 
mdned fra og med november til og med april 
mdned holde distriktskonkurrence pd Trolles- 
minde/Favrholm.

Alle konkurrencer starter kl. 10.00, forste 
gang sondag d. 6/11.

I tilfaelde af ddrligt vejr kan man kontakte 
Peter Otte pd (02) 85 18 52 i tidsrummet kl. 
8.00-8.30 om morgenen og hore, om konkur
rencen skal aflyses.
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Nyt fra
Linestyrings-Unionen

Nordisk Mesterskab 77
Til Nordisk Mesterskab i linestyring i Finland er 
der ingen dansk deltagelse.

Begyndere
1 kunstflyvning
Vi er blevet bedt om at repetere stunt begynder 
reglerne, da der kan herske en vis uklarhed om 
begrebet.

Programmet best&r af folgende manovrer: 
Start
Start af flyvning 
3 indvendige loops
2 omgang rygflyvning
3 udvendige loops
2 indvendige trekantede loops 
2 vandrette ottetailer 
2 lodrette ottetailer 
2 ottetailer over hovedet 
firklover 
landing.

Begyndere er alle de som:
1. ikke har taget C-diplom,
2. ikke har vundet 3 konkurrencer, hvori der 

har vasret 3 eller flere deltagere,
3. ikke har vundet DM i stunt begynder, hvor 

der ikke har vaeret 3 eller flere deltagere.

Materialeliste
Linestyrings-Unionens materiale-salg kan for ti-
den tilbyde folgende sager:
Regelmappe ..........................................kr. 10,-
Dommersedler pr. 10 stk............................. 1,-
Transfers m. bomasrke pr. 10 stk..............  13,-
Transfers m. bomasrke, pr. 100 stk...........110,-
Troje m. bomasrke, luksuskvalitet ..........  47,-
Bornestorrelser ..........................................  47,-
Troje m. bomasrke, aim. kvalitet ............  30,-
Tegninger med byggebeskrivelse:
Amphetamine Annie team-race model . . 16,-
Mecov, combatmodel ................................  10,-
Focus junior, stuntmodel 2,5-4 cm1 ........  14,-
Starlett, stuntmodel 6 cm1 ........................  30,-
Pirat, stuntmodel, 6-8 cm’ ......................  37,-
Focus-speed, speedmodel (ny) ................  12,-
Kiotz-junior, team-race model ................  16,-
Betaling skal ske over unionens postgirokonto 
nr. 5 20 87 69. Bestillingen kan angives ρά giro- 
indbetalingskortet.

Klubpointturneringen
Kampen om klub-DM gAr nu ind i den afgoren- 
de fase. 635 har konsolideret sin stilling, men 
modstanderne lurer p4 chancen for at fravriste 
dem sejren i sidste ojeblik.

Stillingen efter Fredericiaslaget:
1. 635, Fredericia ..............................  103,0 pt.
2. Comet, Kobenhavn ........................  81,5 pt.
3 .  ALK, Arhus ....................................  61,0 pt.

4. Kjoven, Birkerod ............................  48,0 pt.
5. Windy, Kobenhavn ........................  36,0 pt.
6. Haderslev MF ................................  28,0 pt.
7. Orkan, Gladsaxe ............................  23,0 pt.
8. Aviator, Alborg ..............................  22,0 pt.
9. Sumetra, Sunds ..............................  17,0 pt.
10. Sydfyns MF, Svendborg ..............  14,0 pt.

Diplomer
Folgende har taget diplomer p4 sommerlejren: 
Kurt Pedersen, Haderslev, C-diplom som pilot i 
good-year.
Carsten Thygesen, Orkan, A-diplom i stunt. 
Henrik Andersen, Orkan, B- og C-diplom i 
stunt.
Niels Lyhne-Hansen, 635, C-diplom i stunt, B- 
og C-diplom som mekaniker i good-year, A-, B- 
og C-diplom i speed.

Konkurrence-
indbydelser
Bochum 1977 International! Criterium 17.-18. 
sept.
Hermed indbydes til officiel FAI konkurrence i 
Bochum i Ruhr i Vesttyskland. Der er mulighed 
for alle at deltage. Der flyves i klasserne Speed 
F2A, Stunt F2B og team-race F2C.

Tilmeldingen skal sendes inden d. 3. Septem
ber til: Dieter Scheidereit, Krockhausstrasse 80, 
463 Bochum, Vesttyskland, og startgebyret er 
15,- DM (ca. 40 kr.).

Tilmeldingen skal indeholder folgende oplys- 
ninger: Navn, fornavn, by, adresse, hvilke klas- 
ser man onsker at deltage i og sportslicens num- 
mer.

Konkurrencen begynder d. 17. September kl. 
12.00 og flyves p4 parkeringspladsen til Ruhr- 
Park centret, der ligger ved motorvejen mellem 
Bochum og Dortmund. Korerute Bochum-Har- 
pen (Ruhr-Park), parkeringsplads nr. 10.

Denne konkurrence er en af de fire store eu- 
ropaeiske stasvner i 4r, og den er absolut vaerd 
at deltage i.

Comet indbyder hermed til WALBOM-POKA- 
LEN sondag d. 25/9.
Sted: Amager FasIIed og DSBs distriktstold- 
kammer, Vasbygade.
Tid: Kl. 9.30 p i Amager Fselled og kl. 13.00 i 
Vasbygade.
Klasser: Stunt eks. + beg. og combat p4 Ama
ger Faelled. Team-race, speed og Good-Year i 
Vasbygade.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse pr. mand. Kr. 5,- 
for efterfolgende.
Tilmelding: Senest 20/9 til:

Jens Geschwendtner 
Spidslodden 6,
2770 Kastrup
(01) 51 74 47 eller ρά (01) AM 72 78.

Internationalt stasvne i Utrecht 1. og 2. oktober.
Hermed indbydes der fra den hollandske klub 
»De Kemphanen« til det normalt meget fine 
staevne p i  den bane, hvor der blev flojet ver- 
densmesterskaber i 1976.

Der er 4ben deltagelse i speed, F2A, Stunt 
F2B og team-race F2C.

Begge dage vil der vaere 4bent ρέ banen fra 
kl. 9.00 og konkurrencen starter kl. 12.30 om 
lordagen og kl. 10.00 sondag. Der er p4 stedet 
et meget stort klubhus med bar og kokken.

Startgebyret er meget lavt, kun 10 gylden pr. 
person pr. klasse (ca. 25 kr.).

Tilmelding skal ske til:
Utrechtse Aviation Society »De Kemphanen«, 

UKH Floridareef 17, Utrecht, Holland, inden 
den 24. September, eller til Hans Geschwendt
ner, Wibrandtsvej 67, 2300 Kbh. S inden den 
20. September. Der skal bruges sportslicens.

Dette staevne er ogs4 et af de fire store euro- 
paeiske, og ligesom i Bochum deltager det meste 
af verdenseliten.

Aviator indbyder hermed til 1. hostkonkurrence 
vest for Storebaelt sondag d. 9. oktober 1977.
Sted: Aviators bane ved Hesteskoen ved R or dal 
uden for Alborg.
Tid: Kl. 9.45.
Klasser: Alle klasser undtagen combat. 
Startgebyr: 10,- kr. pr. mand pr. klasse. Kr. 5,- 
for efterfolgende klasser.
Tilmelding: Senest d. 3/10 til:

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

Comet indbyder hermed til Kobenhavnsmester- 
skabet 1977
Tid: 16. oktober kl. 9.45 p4 Amager Faelled og 
kl. 13.00 flyttes til Vasbygade.
Klasser: Alle linestyringsklasser.
Stunt eks. + beg. og combat p4 Amager Feel- 
led, speed, team-race og Good-Year p4 Vasby
gade.
Startgebyr: 10 kr. pr. mand pr. klasse. 
Tilmelding: Senest den 12. oktober til:

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

2. hest-konkurrence vest for Storebaelt.
Arrangeres d. 23/10 som drets sidste konkur
rence af Arhus Linestyringsklub, ALK.

Der flyves i klasserne: Speed, Good-Year og 
team-race p i fragtmandshallens areal p4 Soren 
Frichsvej i Abyhoj. Starten foregir kl. 10.00. 
Startgebyr: Kr. 10,- pr. klasse pr. person. Kr. 5, 
for folgende klasser.
Tilmelding: Senest d. 18/10 til:

Palle Edslev 
Hertzvej 61 
8230 Abyhoj.
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Nu
kan du ogsi sprnjte profes- 
sionelt med udstyr til en rime- 
tig pris...

Miller
har forsynet den amerikanske 
hobbyverden gennem 35 ar, 
derfor et gennemprovet pro- 
dukt.

. . .  den rette l0sning til SPR0JTNING AF DINE MODELLER — og a lt det andet — fra roser til 
mobler.

MODEL NO. 18-G MODEL NO. 16-G MODEL NO. 14-G

MILLER luftkompressor model 2000
Praecisionsbygget stempelkompressor med tint forarbejdet aluminiums-cyllnder med sma tolerancer i stemplet. Kraftigt 
kileremstraek trukket af 1/8 hk 220 v motor. Kompressoren er fremstillet til at holde et konstant tryk pa 1,4—1,7 kg pr. 
kvcm. Selvsmorende broncelejer er anvendt for vedligeholdelsesfri drift.

1 saet no. 2017
bestar af: Kompressor, som anfort med 3,65 m luftslange — sprojtepistol no. 14 G (75 ml) glas — samt pistol no. 16 G (475 
ml) glas — begge med 2 typer udskiftelige nale. Kroner 790,-

excl. porto
1 saet no. 2134
bestar af: ovenanforte saet, men suppleret med den store sprojtepistol no. 18 G (946 ml) alubeholder- + 2 finhedsdyser.

Kroner 975,· 
excl. porto

N.B. Bestil i god tid til vinterens arbejder.

LAURSEN + M0LLER ApS
(I kender ham sikkert) har forresten brugt Miller 

gennem 8 έτ. (Har I set hans modeller?) 2800 LYNGBY . TLF. (02) 87 77 69
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BRAVO 20 ...............................................kr. 199,-
PROFI 20 motor .................................... kr. 319,-
MULTIPLEX anlaeg m. 3 servoer ___ kr. 1.785,-

BRAVO 20 — Best. no. 4010
En fremragende begyndermodel fra MULTIPLEX. Det er en af de mest 
stabile modeller en begynder kan erhverve sig, og sa er den ikke for 
dyr. Til dette saet medfolger meget tilbehrar som f.eks. rorudstyr, under- 
stel, motorfundament, div. skruer og motrikker m.v.
Byggeplanen er i mAlestok 1:1, og en udforlig byggevejledning med de- 
tailtegninger og fotografier af de enkelte byggefaser medfolger ligele- 
des.
Spaendvidde 1400 mm — kroplaengde 1040 mm — planareal 32,9 qdm. 
Flyvevaegt med RC udstyr 1820 g. Motor 3 Vi - 5 com.
En BRAVO 20 med en PROFI 20 motor, og et MULTIPLEX 4 + 2 anlaeg 
med 3 servo, er nok den billigste made, at blive »rigtig<< RC motorpilot 
pA — og sa har du et udstyr, der kan udbygges til 6 kanaler.

PROFI motorer placerer sig i toppen, nar det drejer sig om kvalitet og 
ydelse. Det er speed motorer med SNURLE skylning.
Best. no. 1415 — 2Vi ccm (under forberedelse)
Best. no. 1420 3 Vi ccm — 0,48 PS — 14500 o/min — vaegt 210 g 
Best. nr. 1440 6,65 ccm — 1,0 PS — 15300 o/min — vaegt 380 g 
Best. no. 1461 10 ccm — 1,6 PS — 15000 o/min — vaegt 480 g 
Best. no. 1476 12,76 ccm — 1,85 PS — 13000 o/min — vaegt 570 g 
Leveres komplet med daemper og tilbehor.

NYT KATALOG 1977-78 tilsendes gratis 
pci opfordring.

Tag til Redovre
— nar det gaelder 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 — BEKLtEDNINGSFOLIE i alle farver. 

FAGTIDSSKRIFTER — Flug — RCM — Radio Models — Aeromodeller.

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

VI SENDER OVERALT

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

Radhustorvot 4 
8900 Randors 
Tlf. 06-425818


