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fp0rL VcTst K a n t  ^  ^  - d e r  (Danmarks hobbyfo,k) hurtig t

E i t tU p n E f  — det eneste fabrikat i verden
der har fuldt lagerferende importer i Danmark og med et 
a a og pa over 500 sider med dejlige hobbyartikler, som pa 

ta undtagelser naer kan leveres fra dag til dag.

Det er vaerd at huske, nar man skal vaelge!

Andre kan fare op med store annoncer sa fo r d it og sa for dat (og med fa e ller ingen varer) — og 
fa lde ned igen. Vi har gennem 18 ar fu lg t en rolig, s to t og velovervejet GRAUPNER-kurs og agter 
at fortsaette sadan. S tab ilite t, so lida rite t og aerlighed varer stadigvaek laengst.

Venlig hilsen og et godt nytar,

Generalagentur og import:

lb Andersen Hobby ApS
9620 Aalestrup

Naermeste forhandler anvises gerne
(Vi saelger ikke detail til forbrugere)



Nu pa lager igen!
Her er hvad FUTABA’s FG-serie giver dig:
★  Anlasg med 5, 6 eller 7 kanaler, enten med »dual 

rate« eller »exponentialstyring« — altsa 6 forskellige 
modeller ialt.

★  Modtager FP-R107M, ny konstruktion med 
keramiske filtre som sikrer frekvensen pa alle 20 
kanaler.

★  Guldfarvet aluminiumskabinet til sender. »Open 
gimbak-styrepinde, hvor bade friktion og lsengde 
kan justeres.

★  Servoreversering pa alle kanaler.
★  Indbygget traener-system, sa flyvetraeningen kan ga 

sa let som muligt for begyndere.
★  Alle FG-modeller har ATV — dvs. man kan 

differentiere rorudslagene og f.eks. justere 
tomgangshastigheden uden at det pavirker 
fuldgasstillingen.

★  Dual-rate omskifter for krasnge- og hojderor findes 
pa modellerne FP-5FG/K, FP-6FG/K og desuden for 
sideroret pa FP-7FG/K.

★  Begge FP-7FG modellerne har justeringsmuligheder 
for kraenge-, hojde- og siderorets maksimale udslag 
mellem 50 og 100% for netop den rorfolsomhed, 
man onsker.

★  Exponential-omskifter for kraenge- og hojderor 
findes pa modellerne FP-5FG/E, FP-6FG/E og 
desuden for sideroret pa FP-7FG/E.

★  Begge FP-7FG modeller har mixning fra kraengeror 
til sideror specielt beregnet for Ά-skalamodeller og 
svaevefly.

★  Begge FP-7FG modeller har mixning fra sideror til 
hojderor og visa versa specielt for motor- og 
svaevefly med V-hale.

★  Futaba FP-5/7FG saettet i fabrikspakning 
indeholder:
Sender med krystal · modtager med krystal · 4 servo 
S-126 · baererem til sender · NC-akku til sender, 9,6 
V · NC-akku til modtager, 4,8 V · dobbelt oplader 
med to lysdioder, D-maerket · afbryder med ladestik
• forlaengerledning · servomontering til 1 servo, 
komplet med tilbehor · servomontering til 3 servoer, 
komplet med tilbehor · 12 ekstra rorhorn komplet 
med skruer og skiver · dansk og engelsk instruktion
• senderen har baerehandtag og stottebojle.

Har du brug fo r  mere?

NYT! NYT!
Saettet kan leveres med den type servo, du har brug for 
nu .... f.eks. FP-S121, vandtaet med dobbelte kuglelejer 
eller den lille type FP-S120 — mod merpris.

Priserne......
.... er ikke steget fra Japan, men den danske krone er 
faldet i vaerdi, derfor stiger priserne nu.

Import & en gros: Futaba
Danmark
Kastagervej 27, 2730 Herlev 
Tlf. 02-91 01 01
Intet salg til private, men vi 
anviser gerne nasrmeste forhandler
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Priser sa hatten passer!
Hermed har vi forn0jelsen af at praesentere et udsnit af vort

store program for modelbyggere:
OS motorer
OS 25 F ABC ......
OS 40 FSR-S ......
OS 61 FSR..........

KUN kr. 585,00 
KUN kr. 650,00 
KUN kr. 1.265,00

OS 90 FSR........................ KUN kr. 1.465,00

Fir-takt motorer
OS FS-60............................KUN kr. 1.550,00
OS FS-40............................KUN kr. 945,00
NYHED: OS-GSA-1 .............KUN kr. 1.685,00
NYHED: OS-GSA-2........... KUN kr. 1.685,00

ENYA motorer
Enya40-4C, firtakt .............KUN kr. 1.099,00
Enya 60-4C, firtakt .............KUN kr. 1.595,00
NYHED -  kun hos DANWELL:
Enya90-4C, firtakt ........... KUN kr. 1.999,00

Arets firtakt-motor:
CONDOR 91-4C — som ekstra reklame-til- 
bud saelges denne dejlige motor for KUN kr. 
1.485,00. — Ingen grund til panik, vi har 
mange af dem (reservedeie lagerfores).

Brian Taylor skalategninger
Mosquito FB6 71” .........................kr. 198,50
Kittyhawk 1 A, 65” ........................kr. 250,00
P-47 Thunderbolt, 61” ................... kr. 150,00
Spitfire 1A,651/2” ..........................kr. 150,00
Hurricane 1,65” ........................... kr. 198,50
Tempest 5, 61Vz" ..........................kr. 150,00
BT-13 Valiant, 731/2” .....................kr. 150,00
F4U-1 Corsair, 61 Vi” .....................kr. 150,00
AT-6 Harvard, 681/ i ” ......................kr. 150,00
P-51 B&D, 61” ............................... kr. 150,00
FW 190 A-4, 60” ............................ kr. 150,00

BF 109 E, 61” ................................ kr. 198,00
BF110C, 71” ................................ kr. 150,00
F6F-5 Hellcat, 64” .........................kr. 150,00
Kawanishi George, 64” ................ kr. 150,00
Cessna 120,62” ........................... kr. 150,00
Send 10,- kr. i frimaerker og fa tilsendt Brian 
Taylors kataiog over alle hans tegninger. 
Danwell lagerforer nu hele serien. Alle teg
ninger bliver portofrit leveret. Ved kob af 4 
tegninger gives 10% i rabat — portofrit le
veret.

Dopelak
Vi lagerforer landets bedste og mest fyldi- 
ge brasndstofsikre dope i 5 liters emballage 
— 625 liter pa lager.
Kaempe dope salg: Til palle-priser pr. spand 
kr. 185,00 frit leveret. Vi har mere dope end 
De nogensinde har set.

Top Flite propeller
Kob med fordel NU — tusindvis af traepro- 
peller fra 11,50 til 132,00 kr.
Pris-eksempel:
Top Flite Super M, 18x6-10.......... kr. 98,00
Top Flite Super M, 15 x6  & 15 x  10 . kr. 49,00
Top Flite Super M, 12 x 4 ............... kr. 19,50
portofrit leveret.

Top Flite stand-off 
skalamodeller

Top Flite A6M2 ZERO, et af de mest berom- 
te jagerfly fra 2. verdenskrig, spv. 1600 mm, 
pris ........................................... kr. 1.095,00

Metrick, 2-meter svaevemodel ... kr. 685,00

Freshman Trainer RC-20 ... KUN kr. 594,00

r " : x  ^
.  ■*-
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Contenders RC22..............

Skala-boger
Igen kom Danwell forst, nu kan det ikke 
laengere betale sig at skrive til England og 
USA efter de populaere skala-boger. Mere 
end 100 forlag vil i denne tid sta pa Dan- 
wells hylder til omgaende levering, og flere 
kommer til. Vi vil naevne nogle enkelte for
lag: AERO PUBLICATIONS, IAN ALLAN 
Ltd, Argus Books, Arms & Armour Press, 
Ballantine, Britisk Museum, JANE’S Pub
lishing, FABER & FABER.

Ja, vi kunne blive ved — Danwell vil vaere 
billig — og det er vi — indhent yderligere in
formation. Vi kunne ikke na at trykke priser 
ved denne annonce pga. dead-line. Skal der 
spares NU, skal det gores her. Vi er storst 
og bedst med skalaboger i Danmark. Dan
well tackier enhver pris.

*Ή r

kr. 550,00

Tidsskrifter
Fa tilsendt Deres manedsblad portofrit, se 
listen:
Kob med fordel NU:
Radio Control Models & Electronic
(engeisk)..................................................kr. 23,50
Modelflyve Nyt (dansk)............................ kr. 13,50
Model Airplane News (USA)............kr. 29,25
Model Railroader (tog)............................. kr. 29,25
Ved kob af 3 ass. blade giver vi 10% rabat 
— spar mange penge!

Sidste nyt:
SAITO motorer
Saito30............................ KUNkr. 795,00
Saito 4 0 ............................ KUNkr. 1.085,00
Saito45............................ KUNkr. 1.120,00
Saito 90 tw in .....................KUN kr. 3.080,00
Alle Saito-priserne er kun cirka-priser. Vi 
formoder priserne bliver en hel del billigere

Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger som skyl- 
des forhold, der ligger uden for vor kontrol. Leverede pro
ducer tages kun retur efter forudgaende aftale.

danwell international company
Flagspaettevej 6 B, DK-4700 Naestved, Danmark
Tlf. 03-72 70 75 efter kl. 19.00 (uden for kontortid: Indtal besked pa vor telefonsvarer)



GODT NYT FRA «-AVIONIC
Rodel introduktionstilbud
Alle fly er med glasfiberkrop og skumvinger.
Ka6E, skalasvaever 1:5,3200 mm, normaltpris 1.440,- ............... februar kr. 1.200,-
PICO40, formsk0nt kunstfly, 1430 mm, normalpris 1.270,-........februar kr. 1.050,-
ValentinTaifun, motorsvaever, 3400 mm, normalpris 1.875,-.....februar kr. 1.550,-
Robin DR300/180, slasbefly, Quadra, Vi, normalpris 2.500,-.......februar kr. 2.000,-
Begraenset lager. Kata log fremsendes mod 30,- kr. i frimaerker.

CAP 21 skala 1:3,4
Spv. 2376 mm, vaegt u. motor 4,4 kg! 
Quadra m. resonans eller Bully 35. 
Cowl, hjul, hjulskaerme, spinner, tank, 
tonet hut, alu-understel mm.
Et byggesaet ud over det saedvanlige!
Pris kr. 2.600,-

§ i  I

Fly fra FLAIR
Puppeteer, biplan WW1-stil, 1500 mm, .40 m otor........................... kr. 750,·
Magnattila, mini-Hannibal, 1500 mm, .40 motor.............................kr. 500,·
Hannibal, 2310 mm, Tartan 22 cm3..................................................kr. 990,·
Pulsar, de luxe version, 1320 mm, .40-,60 motor, sportsbiplan
i glasfiber og skum ......................................................................... kr. 950,·
Meteor 40, de luxe version, kunstfly til .40 m otor........................... kr. 725,·

Magnum 91S
4-takt, 15 cm3 
Robust og driftsik- 
ker. Rekvirer en- 
gelsk testrapport.
Kr. 1.800,·

Nyhed: 
CONDOR 91
4-takt, 15 cm3 
Indbygget fuel- 
pumpe. Bredt has- 
tighedsomrade, ko- 
rer pa standard 
gloderar.
Kr. 1.600,-

Quadra ’82
med CD taending. 
Driftsikker og gen- 
nempravet motor.
Kr. 1.450,-
Resonansrar og 
selvstarter pa la
ger.

Bully 35 M
Kraftvaerk fra 
Webra.
Avionic pris: 
1.800,- kr.

FIBAERO’s TUMLER pa lager GREVEN cyanolim Balsaplader
En smuk og velflyvende begyndermodel. Spaendvidde 1480 mm, til 3 gram ................. ..kr. 15,00 100x1050 mm
.20-.40 m otor............................................................ ........ kr. 580,- 10 gram ................. ..kr. 30,00 1,5 mm ................ ..kr. 7,00

25 gram................. ..kr. 58,00 2,0 mm ................ ..kr. 8,00
Stojmaler Rensevaeske ........ ..kr. 25,00 3,0 mm ................ ..kr. 9,00

Fiks udforelse og meget nojagtig ........................... ........ kr. 390,- Dope 5.0 mm ................
6.0 mm ................

.. kr. 11,50 

.. kr. 12,50
1 lite r .................... ...kr. 50,- 8,0 mm ................ ..kr. 15,50

Tilbud 5 lite r ..................... ...kr. 220,- 10,0 mm ................ ..kr. 17,50

Eismann FOCUS. F3B svaever................................ ......... kr. 1500,- Forsendelse kun i 5 i dunke. Over 10 stk. af en storrelse
Carrera MISTRAL C. storsvaever. 4450 m m ............ ......... kr. 1600,· + 10%.
Hegi T45, avanceret traener. 6.5 cm3 ....................... ......... kr. 400,· v c C O il l ie
Piper Tomahawk, skalamodel. 10 cm3 .................... ......... kr. 1300,· Nemt at handtere og fanta-
Goldberg SKYLARK 56 Mk II. 6.5 cm3...................... ......... kr. 520,· stisk staerkt. Dansk vejled-
Pilot PITTS SPECIAL, skala 1:3.5.10-30 cm3 ........... ......... kr. 1800,· ning. Pr. m2 ........... ....kr. 75,-

Kob dit FUTABA radioanlseg hos en fagmand
GENERALAGENTURER:
MAGNUM ENGINES 
DIGICONT PCM 
RODEL MODELLBAU 
PRACTICAL SCALE

Vi handler ogsa med Carrera, Microprop, Simprop, Pilot, Top Flite, 
OS, Webra, Kavan mv.

AVIONIC DENMARK APS
VIOLVEJ 5 REG. NR. 617
DK-8240 RISSKOV Bank:
TEL: 06-17 56 44 Handelsbanken



...Ideen fur Ihren Modellsport



Scertilbud: 2-meters svoevere er sagen nul
Filius
A1 begyndelse er — ikke — svaer!
»Filius« er den absolutte bestseller blandt 
RC-begyndermodeller. Ukompliceret 
opbygning, vidtgaende forberedelse af alle 
dele og begyndervenlige flyveegenskaber 
har skaffet den venner over hele verden. 
Dens flyveydelse gor det muligt i hoj start 
at glide langt omkring. »Filius« er ogsa 
fremragende egnet til termikflyvning. 
Begyndere kan med dette model komme 
over det forste stadium med de mange 
problemer.

NORMALPRIS kr. 425,- 
VOR PRIS kr. 350,-
Kom og se Filius 
— vi har en fcerdigbygget model 
i forretningen!

Futaba 3L
35 MHz FM-anleeg incl. 2 servoer. 

NORMALPRIS kr. 1.600,- 

VOR PRIS kr. 1.200,-

Ekstra servoer kr. 170,-

R0DOVRE
HOBBY
Roskildevej 284 
2610 Redovre 
Tlf. 01-70 19 04

Vi sender overalt!
Gratis P-plads.

HOBBYCENTRET -  stedet hvor de prisbevidste modes
Multiplex EUROPA Sport 4/6
FM 27, 35, 40 MHz. 4 kanaler — kan udvides 
til 6 kanaler, og dette kvalitetsanlasg har 
folgende udbygningsmuligheder: mixer, 
kombiswitch, Multinaut, laerer/elev kabel, 
og desuden er senderen forsynet med ser- 
vorevers.
Anlaegget leveres med 1 servo....kr. 1.492,-
Ekstra servoer f r a ....................... kr. 125,·

Kitty elektromodel
Spaendvidde 1280 mm. Sarnies pa fa timer 
og flyver glimrende.
Elektromotor og akkumulatorer inkluderet i 
byggesaettets p ris ...................... kr. 665,-

HOBBYCENTRET har et s to rt udvalg i motorer, fly-, bil- og bad-byggesaet, balsaplader, 
balsa lister, fyrre lis te r, krydsfiner, pianotrad, m essingror, beklaedning, maling, el-motorer, 

koblinger, akkum ulatorer, lim, skrueaksler osv., osv.

HOBBYCENTRET
Jernbane Alle 66, 2720 Vanlose — 100 meter fra Vanlose S-station.

Fine parkeringsmuligheder.
Telefon 01-71 85 14



FINISHING TOUCH™
DUAL ACTION AIR BRUSH
Dobbeltvirkende sprajtepistol, hvor luft 
og vaeske kontrolleres separat. Kan 
anvendes til de fleste typer maling. 
Letvasgtsmodel, der er hurtig og let at 
rense. Bredden at »str0get« kan 
varieres fra 2 til 50 mm. Kan anvende 
bade trykluftsdase og kompressor. 
Dansk vejledning.
Kr. 421,00

POWERPAK™ PROPELLANT
Trykluftdase, der bl.a. passer til ovenstaende sprajtepistol. 
Drivmidlet er ikke brandfarligt.
Kr. 52,00

SK/EREKASSE S/ET
Ssettet bestar af en skaerekasse i aluminium med 
en indvendig bredde pa 44 mm, knivhandtag nr. 5 
samt savblad nr. 236.
Kr. 118,00

U M l ®

X-ACTOVejledende udsalgspriser incl. 22% moms



Modelflyve Nyt 1/83
Godt nytar — og tak for alle 
hilsenerne, der der kommet i 
forbindelse med abonnements- 
fornyelsen.
Ogsa denne gang ligger der noget stof 
over pga. pladsmangel. Men det 
kommer — bliv endelig ved med at 
sende artikler, fotos, tips, laeserbreve, 
tegninger mv. til os!

Den lovede artikel med vinder- 
modellen af RC-unionens 
konstruktionskonkurrence ma 
desvaerre vente. Til gengaeld kan de 
byggelystne kaste sig over Flemming 
Jensens lille, levende kunstflyvnings- 
model TRYK 16. Se den pa side 13.
Pa side 17 bringer vi Steen Hoj 
Rasmussens forste tre testrapporter 
om RC-svasvemodeller. Alle tre 
afprevede modeller — Filius, Favorit 
og QB 1800 — bestod proven med 
glans!
Karburatorer til benzin-motorer er et 
delikat emne. I Benny Juhlins 
oversaettelse forsoger Dario Brisigella 
pa side 25 at haeve lidt af mystikken 
omkring dette emne.
Debatten om konkurrence- og 
hobbyflyvere lober videre her i

bladet. Bl.a. pa debatsiderne side 35 
& 36 og i Ole Meyers artikel om RC- 
unionens udvikling side 37.
RC-skalahjornet handler denne gang 
isaer om dokumentationsmaterialet. 
Ove Alexandersen har skrevet om 
emnet, og Torben Back Sorensen har 
et indlasg om det samme. Benny 
Juhlin knytter enderne sammen og 
oplyser om kommende regel- 
aendringer — se det side 43.’
Byg en mixer, foreslar Bjarne 
Pedersen side 46. Hvis man kan 
holde pa en loddekolbe, kan det lade 
sig gore.....
Kunstflyvning er Peter Christensens 
lidenskab. Pa side 50 fortaeller han 
hvorfor.
Under meddelelser fra unionen side 
56 finder man bl.a. oplysninger om 
aendringer i kunstflyvningsreglerne, 
indbydelse til mode om sma RC- 
modeller, Hanstholm-paskestaevne og 
meget mere spasndende.....

Jorgen Korsgaard og Erik Knudsen 
tegner og fortaeller pa side 27 og 
frem om en lille letbygget 
indendorsmodel med plastikpropel, 
som alle kan bygge pa kort tid. Man

kan f.eks. deltage i DM med sadan 
en model.....
Fra side 38 og frem fortaeller Jorgen 
Korsgaard om profiler. Artiklen 
slutter med en vejledning i 
profiltegning ud fra koordinater.
Meddelelserne fra unionen indeholder 
denne gang et kort landsmodereferat 
samt konkurrencekalenderen for 1983 
— der er meget at glaede sig til. Lass 
selv pa side 53.

I dette nummer fortaeller Benny 
Furbo og Flemming Jensen, hvordan 
man laver propeller i glas- og 
kulfiber. Det er svaert, men det kan 
gores med godt resultat. Laes selv 
beskrivelsen pa side 22.
Der er sma tips pa side 30 & 48 om 
selvstartere, Good-Year cut-off- 
system mv.
Har man byggekloe, kan man sla op 
pa side 21 og finde tegning til Jan 
Steen Jensens dieselcombat DM- 
vinder fra 1982.
Unionsnyt pa side 54 fortaeller bl.a., 
hvordan Top-Ti for 1982 tager sig 
ud. Og du finder ogsa en ny adresse 
pa unionens sekretariat .....

H 3  skill os i IkiwhIc si*iu*sl cl. 2. marls 1()83
Redaktion:
Per Grunnet (ansv.), Mariendalsv ej 4".

5610 Assens, 09-71 28 68.
Bjorn Krogh (radiostyring). 02-1* “ 94.
Benny Furbo (linestyring). 01-52 20 is 
Jorgen Korsgaard (fritflyvnir.gi.

009 49 46 08 68 99 (fra Danrr,aSu

Paste RC-medarbejdere:
Jorgen Braaby (svaevemodeller). 02-Ά' 1“ 66 
Benny Juhlin (skala), 01-60 29 3“.
Steen Hoj Rasmussen (sva;\emodeI 2—5 “ —
Ole Meyer (motormodeller), 03-~2 2 
Preben Norholm (svievemodeller).
Flemming Pedersen (motorer, jumbo). 5-~3

Medarbejdere ved dette nummer:
Ove Alexandersen, Per Andreascn, Peter Cr.- F.errmmg
Jensen, Jan Steen Jensen, LarsGu · ■ .
Knudsen, Karen Larsen, Rasmus Larsen. Ve;s Lyr.r.e-Hansen. 
John Olsen, Bjarne Pedersen, Palle Pedersen. J:rr. Prydso. Hen
rik Strobaek, Torben Back Sorensen.

Udgiver:
Dansk Modelflyve Forbund 
Elmedalen 13, 3540 Lynge.

Kontor og ekspedition:
Tidsskriftet Modelflyve Nyt,
Mariendalsvej 47, 5610 Assens.
Postgirokonto: 7 16 10 77.
Tlf. 09-71 28 68 (hverdage 14-16).

Abonnement for 1983 (6 numre) koster kr. 77,-, som indsicttes
pa bladets postgirokonto.

I essatg: Modelflyve Nyt forhandles i lossalg i storre kiosker til 
kr. 13,50 pr. stk. Kioskdistribution: Dansk Blad Distribution, 
tlf. 01-13 30 45.

Fly tning:
Modelflyve Nyt sendes til abonnenterne gennem Avispostkonto- 
re:. Ved fly tning skal abonnenter derfor meddele det lokale post- 
kontor, at man abonnerer p i bladet — derefter sorger postkon- 
toret for, at Avispostkontoret fir meddelelse om adresseasndrin-
gen.

I  dgivelsesterminer:
Modelflyve Nyt udkommer i begyndelsen af manederne februar, 
april, juni, august, oktober og december. Annoncemateriale skal 
\iere os i hamde senest en mined for udgivelsen.

Oplag: 4.700 ekspl.

Sals, montage, repro: H.P. Sats l/S, Assens.
Tryk: A-Offset, Holstebro.

Materiale til Modelflyve Nyt:
IndUcg og artikler til Modelflyve Nyt sendes til bladets adresse. 
Meddelelser, dcr skal indgi under modclllyveunionernes officicl- 
Ic meddelelser, skal dog sendes til de pigajldendc unioners sekre- 
tariater. Rcdaktionen patager sig inlet ansvar for uopfordret ind- 
sendt materiale, men vi gor vores bedstc!

Rcdaktionen sluttcl d. 14/1-1983.
Dead-line for nr. 2/83: 2/3-1983.
Modelflyve Nyt 2/83 udkommer primo april 1983.

Forsiden: Mange Uesere har bedt os om at subtle en ken pige pa 
forsiden — ligesom de store amerikanske blade. Vi syncs fortsat, 
at pigen selv skal vie re modelflyver, hvis dette enskes skal efter- 
kommes, men denne gang skal vi — rent undtagclsesvis — opfyl- 
de onsket. Forsidepigen er Ane Jensen, som ses med sin fars, 
Flemming Jensens, lille kunstflyvningsmodcl TRYK 16. Lies me
re om modellen inde i bladet — sc side 13 og fremefter.
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Nyheder
INDL/EG TIL MODELFLYVE NYT — Frem- 
over vil vi bede vore lsesere og skribenter om at 
sende indlaeg, fotos, laeserbreve mv. til Model- 
flyve Nyts adresse — og ikke som hidtil til den 
redaktor, der har det pagasldende stof som om- 
rade. Dette er et led i en stramning af den redak- 
tionelle arbejdsproces, som bl.a. skal medvirke 
til at sikre, at bladet udkommer rettidigt — hver 
gang!

Meddelelser, indbydelser mv., som skal opta- 
ges under unions-meddelelser, skal dog fortsat 
sendes til unionernes sekretariater.

Hvis man har planer om at lave en artikel og 
maske vil have en forhands-accept af ideen, er 
man fortsat meget velkommen til at kontakte 
den medarbejder, som har det relevante emne- 
omrade. Forrest i bladet — i den sakaldte kolo- 
fon — finder man navne og telefonnumre til de 
faste medarbejdere.

Stormvejr i Holstebro ....
Da folkene fra A-Offset, der trykker 
Modelflyve Nyt, modte pit arbejde d. 
18/1 — to dage for dette blad skulle tryk- 
kes — blev de modt af tagsten, der floj 
ud over vejen foran trykkeriet. I orkanen 
var den ene gavl styrtet sammen, og en 
trediedel af taget var flojet afsted. Lyk- 
keligvis kom ingen til skade, men de ma- 
terielle skader var store.

De energiske trykkere har allerede nu 
— d. 19/1 — ryddet sa meget op, at de 
har lovet at trykke bladet naesten uden 
forsinkelse. Men skulle uheldet betyde 
forsinkelser i leveringen, beder vi laeserne 
baere over med det. Redaklionen

DANSK VEJLEDNING — Den danske Pilot- 
importor, Silver Star Models, vil som konse- 
kvens af Steen Hoj Rasmussens bemaerkninger 
om, at QB 1800 kunne blive meget populaer, hvis 
der la dansk vejledning i saettet, nu fremstille 
danske vejledninger til alle de populaere model
ler i QB-serien: QB 15, QB 20, QB 1400, QB 
1800 samt QB 2500.

Vejledningen til QB 1800 er allerede faerdig 
inden dette blad udsendes og vil saledes kunne 
findes i aeskerne til alle de byggesaet, der ligger i 
forretningerne. De ovrige vejledninger vil snart 
vaere faerdige. Skulle man fa et QB sast af de 
ovennaevnte uden dansk vejledning, kan man be
de sin forhandler rekvirere en dansk vejledning 
fra Silver Star Models.

STILLING TILBYDES — Helsingor Ungdoms- 
skole soger en laerer, der kan undervise pa mo- 
delflyvehold. Der kraeves ingen saerlige kvalifi- 
kationer ud over et grundigt kendskab til mo- 
delflyvning og lyst til at laere fra sig. Interessere- 
de kan kontakte Carl-Age Andersen pa tlf. 02-86 
00 68 (mellem kl. 8 og 16).

LAS VEGAS ’82 — Det kan naeppe komme som 
en overraskelse for de laesere, som ikke allerede 
er orienteret gennem udenlandske tidsskrifter, at 
det blev Hanno Prettner fra 0strig, der vandt de 
arlige »professionelle« verdensmesterskaber i 
RC-kunstflyvning for stormodeller i Las Vegas 
1982. Han floj med sin velkendte Dalotel skala- 
model, der blev trukket af to Super Tigre X 61 
TST RE ABC-motorer. Nummer to blev — ogsa 
lidet overraskende — Wolfgang Matt fra Lich
tenstein med en Zlin 526 L forsynet med 2 We- 
bra 61-motorer. I det hele taget er den slags kon- 
kurrencer abenbart ret forudsigelige, for nr. 3 
blev Dave Brown fra USA. Tony Frackowiak 
blev nr. 4 og dansk-canadiske Ivan Kristensen 
kom ind pa femtepladsen.

Det er ikke bare pjat, at vi kalder konkurren- 
cen for et professionelt verdensmesterskab. Vin- 
deren f&r en praemie pa 25.000 dollars, nr. to far
12.000 dollars, nr. tre 9.000 dollars — og alle 
ovrige deltagere fdr preemier pa mindst 2.500 
dollars. Det skal tilfojes, at man ikke kan delta- 
ge uden at vaere inviteret, sa det er kun toppen af 
kransekagen, der far lov til at vaere med.

Danske modelflyvere, der vil blande sig i den- 
ne strid, kan tilrddes at bygge en Laser 200 semi- 
skalamodel, da denne model indtog pladserne 
fra 3 til 8 samt nr. 10 og 12. Cap 20 og 21-model- 
lerne matte alle nojes med ret ydmyge placerin- 
ger — bedst blev Gunter Hoppe pa 9. pladsen.

Det kan ogsa konstateres, at det stadig er glo- 
derorsmotorerne, der traekker de fleste modeller
— de fleste anvendte en eller to gloderorsmoto- 
rer, et par floj med den tocylindrede Tartan, 
mens kun 5 eller 6 af de 20 deltagere floj med fir- 
taktsmotor. Af disse benyttede de 4 iovrigt den 
engelske Magnum.

LANDSLAGLIGAN — De svenske fritflyvere 
rangeres i en »landsliga« efter de resultater, som 
de har opnaet i en sasson. De bedst placerede pa 
listen vil kunne deltage i udtagelseskonkurren- 
cerne, som afgor, hvem der skal pa VM-, EM-og 
NM-hold.

Den nyeste svenske liste viser — som sasdvan- 
lig — stor bredde i toppen af alle tre Internatio
nale klasser. I klasse FI A er topscorerne Anders 
Persson, Hakan Nilsson, Kjell Magnusson, Tho
mas Ekendahl, Gunnar Holm og Bengt Wendel. 
FIB: Per Qvarnstrom og Bror Eimar deler for- 
stepladsen foran Leif Ericsson, Inger Johans
son, Lennart Flodstrom og Sture Johansson. 
F1C: Hans Lindblom, Ulf Carlsson, Gunnar 
Agren, Lars Ahman, J.-O. Akesson og Gerald 
Bohman. Ogsa i klasse A1 er der lavet en landsli- 
ga — her er topnavnene Kerstin Holm, Hans Ny- 
berg, Per Blomqvist, Peter Salomonsson, Stefan 
Larsson og Fredrik Svensson.

TYSK VM-HOLD — Det tyske fritflyvnings- 
landshold, der skal til VM i Goulburn i Austra- 
lien, er nu udtaget. Det blev stort set gengangere 
fra EM-holdet i 1982, men absolut et stasrkt hold
— som jo skal suppleres med forsvarende mester 
i wakefield, Lothar Doring. F1A: Karl Strobel, 
Siegfried Piittner, Herbert Schmidt. FIB: Bernd 
Silz, Werner Nimpsch, Gunter Klemke. F1C: 
Hubert Hiibler, Karl-Heinz Sauer, Dittmar 
Meissnest.

ENGELSK VM-HOLD — Efter tre dage med 
udtagelseskonkurrencer (18. og 19. sept., 23. 
okt.) var det engelske landshold til fritflyvnings-

Rapport fra 
CIAM-modet 1982
Med de nye SAS minipriser pa bl.a. europaei- 
ske ruter blev det muligt at stille med to dan
ske reprassentanter til dette vigtige mode, 
nemlig Thomas Koster og undertegnede.

Efterhanden som flere og Here klasser er 
dukket op, er det komplet umuligt for kun 
en person at folge med i, hvad der foregar i 
de vigtige tekniske moder; det kan naevnes, 
at der deltog 12 personer fra USA.

Beslutninger:
Fritflyvning: Klasserne F1A, FIB og F1C: 4 
modeller tilladt (mod nu 3). Alle forslag med 
hensyn til at formindske opnaelig starthojde 
blev ikke vedtaget.
Linestyring: Man indforte begrebet »vice- 
holdleder«. Alle forslag til nedsaettelse af 
ydelse i team-race blev ikke vedtaget, dog 
blev tankstorrelsen nedsat fra 7 til 5 cm1. I 
combat blev den store regelfornyelse fra sid- 
ste ar fulgt op med bade justeringer og for- 
nyelser.

Radiostyring: I F3A kunstflyvning blev kra- 
vet om egenhasndig bygning af modellen slet- 
tet! Afgraensning af tilladt elektronisk auto- 
matik. Saerlig landingszone blev indfort. 
Vendeprogrammet blev udvidet til 21 man- 
ovrer.
I F3B hojstartssvaeveflyvning forogedes lo- 
belinelaengden til 175 meter (for 150 m). Kun 
el-spil tilladt. Begraensninger vedtaget an- 
gaende storrelse af el-motorer og akkuer til 
el-spil. Distanceopgaven blev ikke slettet.
I helikopterklassen blev indfort nye manov- 
rer.
Vedtagelserne i skalaklassen medforer i reali- 
teten en sammensmeltning af de to bestaende 
klasser museumsskala og stand-off skala.

V erdensmesterskaber:
Folgende verdensmesterskaber blev fastlagt: 
VM fritflyvning 1983: Australien 
VM F3A 1983: USA September 
VM F3B 1983: England august 
VM linestyring 1984: USA 
VM skala 1984: Frankrig 
VM indendors 1984: Japan.

Bjorn Krogh
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KLIMAX F1A — Cenny Breemans EM-vinder fra 1982 ses her i Jim Prydso’s streg. Ifolge de tilgaengelige oplysninger vejer vingerne 180 gram, haleplanet 
9 gram og kroppen 221 gram — en totalvaegt lige pa slaget, 410 gram. Bagkroppen er et Ronytube ror (Tchopp-typen). Modellen er forsynet med cirkel- 
krog af Buchwald-typen — vi har ikke faet at vide, om modellen cirkler med almindeligt glide-kurv pa linen. Breeman havde hojstartslinen monteret pa et 
spil, der naermest kan sammenlignes med en ganske kort fiskestang — denne gor det lettere at styre modellen rundt i cirklen og at bygge hastighed op, hvis 
man synes, det er nodvendigt.

VM i Australien fundet. Englaenderne har imid- 
lertid — som det fleste andre — okonomiske 
problemer med arrangementet, sa det er tvivl- 
somt, at holdet vil besta af de forst udpegede, 
nar VM lober af stabelen til oktober. Vejret ved 
udtagelseskonkurrenceme var godt — der var 
lidt problemer med dis, regn, let vind mv. i pe- 
rioder, men der kunne flyves hele tiden. Holdet 
og de forstfolgende blev — i F1A: Martin Gre- 
gorie, John Cooper, S. Philpot, som reserver: 
Andy Crisp, Chris Edge, Elton Drew. FIB: Dave 
Hipperson, Ian Taylor. M. Howiek, som reser
ver: Laurie Burrows. Brian Spooner og David 
Greaves. F1C: Stafford Screen. Ray Monks, 
Ken Faux, som reserver: R. Johnson. R. Bageott 
og John Bailey.

TRANSPORTKASSE — For den beskedne sum 
af 1.384 Franc kan man i Frankrig kobe en 
transportkasse til sine modeller, som kan saettes 
fast pa taget af bilen — som en almindelig tagba- 
gagebaerer. Producenten fremhaever, at den kan 
rumme selv storsvaevere — r.imindhoJdet af kas- 
sen er Ά mJ.

ELEKTRONISK T/ENDING — De: er ikke kun
Citroen Visa, der kan prale af elektronisk tren
ding — nu har Webra introduceret et elektronisk 
taendingssystem til fabrikkens store modelmoto- 
rer. Vi har endnu ikke oplysninger om systemet, 
men mon ikke det bliver en af de nyheder, som 
den danske grossist tager med hjem fra Nurn- 
berg-messen i starten af februar?

R o d e l m o d e l l
82

—  w&del M otleteauTeehntfc
■’ D B9M£B«»n lW.OM«S/»ej

RODELMODELL — Fra Avionic har vi modta- 
get kataloget for det tyske model fly vefirma Ro- 
del Modellbau-Technik. Rodel gor isaer i store 
svaeve- og motor-skalamodeller, men har ogsa et 
righoldigt udvalg af tilbehor og materialer til 
modelbygning. Kataloget kan kobes hos Avio
nic.

RC MODEL SOARING — Verdens bedste RC 
svaeveflyveblad, der oprindeligt lovedes at ud- 
komme alle ulige maneder, er 8. december ud- 
kommet med sit 4. nummer, der skulle have hed- 
det marts 82, men den kom uden tidsangivelse pa 
forsiden. Redaktoren Ed van Buren og hans in- 
derkreds meddeler, at trykkemaskinen stadig er 
fuld af mystik, men hver dag fravristes den nye 
hemmeligheder. US $ 25,- (40,- ved luftpost) til 
RC Model Soaring, Rt. 1, Box 180, Whitesburg, 
GA 30185, USA er nu betaling for 6 numre mod 
tidligere en argang! Kun en enkelt abonnent har i 
de 10 maneders ventetid truet redaktionen med 
mode i byretten, hvad der siger meget om nr. 3, 
og vi kan sta inde for, at standarden holdes i nr.
4.

Soartech er omtrent samtidig udkommet med 
forste udgave, men den ligger i en container i 
Frihavnen og afventer havnestrejkens ophor. 
Den koster en formue at sende pr. luftpost, har 
vi faet meddelt — pr. luftpost (hvad med en rask 
flyvelederstrejke i stedet?).

KUNSTSTOFFER — Jumbo Hobby meddeler, 
at man har overtaget agenturet for det tyske fir- 
ma Rudolph & Gross Modellbauartikel i Dan
mark og Norge. Vi har haft lejlighed til at gen- 
nemse det tyske katalog, som rummer mange 
ting, det hidtil har vaeret vanskeligt eller umuligt 
at fa i Danmark. Isaer kunststoffer: Glasfiber- 
klaede ned til 25 g/m2, kevlarklaede, kulfiber- 
klaede, kulfiberbaendel, kulfiberror, glasfiberli- 
ster .... og meget mere.
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AVANTI II

MINI-KATALOG — Multiplex har udsendt et 
mini-katalog pa dansk, der rummer alle de vas- 
sentligste produkter fra firmaet. Teksten, som 
den danske importor Maaetoft Trading star for, 
er fyldestgorende og ganske sober. Mini-katalo- 
get kan fas hos de fleste hobbyhandlere eller di- 
rekte fra Maaetoft Trading.

INITIATIV — For at styrke fritflyvnings-spor- 
tens muligheder for at overleve har en gruppe 
fritflyvere besluttet at arbejde pa at producere et 
byggesaet til en begyndersvaevemodel, der skal 
kunne bygges pa ganske fa timer. Man ssetter sin 
lid til vinger stobt i skum og en masse trykstobte 
plastikdele.

AVANTI II — Avanti II er konstrueret af Robert Baron, en af USA’s kendte udovere af linestyret 
kunstflyvning. Ved VM-82 i Sverige biev han piaceret som nr. 5. Hans model var som de andre ameri- 
kanske helt utroligt flot. Tegningen kan kobes i fuld storrelse fra: Carstens Publications Inc., P. O. 
Box 700, Newton, New Jersey 07860, USA.

QUADRA Q50 — Quadra-fabrikanten, Trinden 
Manufacturing Ltd., Canada, har introduceret 
en ny, storre Quadra motor til modelfly. Som 
betegnelsen Q50 antyder, er der tale om en 50 
cm'-benzinmotor. Ifolge pressemeddelelsen fra 
fabrikanten yder motoren 3,6-4,0 HK ved 8.000 
omdr./min. Den skulle kunne klare en propel pa 
op til 24 x 8” med lethed (og det er stadig fabri- 
kantens ord ....), og vil kunne slasbe afsted med 
modeller, der vejer op til 18 kg. Motoren skulle 
kunne installeres, hvor en Quadra 35 cm! tidlige- 
re har siddet — sa hvis man har en model, der 
traenger til ekstra motorkraft — og en tegnebog, 
der traenger til at blive lettet for nogle tusinde — 
sa er den nye Quadra maske vaerd at investere i.

Af pressemeddelelsen fremgar, at den vejle- 
dende udsalgspris i USA er 249 US dollars — 
med den nuvaerende dollarkurs lidt over 2.000

OS 28 H — RC-helikoptere bliver stadig mindre 
— og sa ma de tilhorende motorer jo folge med. 
OS-fabrikken har introduceret en ny helikopter- 
motor — OS 28 H pa kun 4,5 cm'. Motorens 
topstykke med ekstra stort koleareal umuliggor 
forveksling med »almindelige« flymotorer.

AD-15 — Den tidligere verdensmester i klasse 
F1C, Alberto Dall’Oglio fra Italien, producerer 
en FAI-gloderorsmotor, som skulle vaere sasrlig 
velegnet for FIC-modeller (Mario Rocca vandt 
VM i 1979 med en). Motoren koster 300 DM og 
kan bestilles fra: Alberto DalPOglio, Via Gog- 
gliardotti 13, 36100 Vicenza, Italien. Man skal 
regne med en leveringstid pa 3-4 maneder, da 
motoren produceres i sma serier, nar der er be- 
stillinger nok.

MVVS — Den kendte tjekkiske motorfabrik le- 
verer FAI-motorer i bade glod- og dieselversion. 
Naermere oplysninger kan fas fra Tyskland: A. 
Everwyn, Dochsteinstr. 12 A, 8000 Miinchen 82, 
Vesttyskland.

INDEND0RS-VM — Det skulle allerede pa nu
vaerende tidspunkt ligge fast, at VM for inden- 
dorsmodeller i klasse FID i 1984 skal afholdes i 
Japan i en hal med 35 meter til loftet. I 1986 har 
Italien sikret sig mesterskaberne, der er planlagt 
afholdt i Rom i oktober maned.

MODELE MAGAZINE — 12 gange om aret 
kommer der et nyt nummer af dette franske RC- 
modelflyvetidsskrift, som ikke-franske abon- 
nenter kan erhverve for 200 Franc for et arsr 
abonnement. Bladet er sat flot op — efter vor 
mening meget mere indbydende end de store 
amerikanske blade — der er bade farve- og sort- 
hvide billeder og — som i alle RC-blade — der er 
rigeligt med annonce-sider. Modele Magazine 
gor meget ud af produktorienteringen — i janu- 
arnummeret er der f.eks. 4 sider med orientering 
om nye produkter. Stoffet er en blanding af 
grundige artikler, features og notestof. Et godt 
supplement til de amerikanske blade for de mo- 
delflyvere, der ikke kan nojes med Modelflyve 
Nyt — og som kan lasse fransk. Abonnement 
kan bestilles fra: Modele Magazine, 15-17 Quai 
de l’Oise, 75019 Paris, Frankrig.

FLYVENDE VINGE — Kjeld Kongsbergs flyvende vinge, som vi bragte tegning og beskrivelse til i 
sidste nummer, er faldet i god jord hos lasserne. Kjeld har f&et mange henvendelser om yderligere op
lysninger om modellen — isasr har man manglet koordinaterne til vingeprofilet. Vi bringer dem her 
— og henviser til Jorgen Korsgaards artikel andetsteds i bladet om, hvordan man tegner et profil, nar 
man har koordinaterne.

kr.

MILLER MODELS — Som lasserne bcmasrkede 
af en annonce i sidste nummer af Modelflyve 
Nyt, er der dukket et ny hobbyfirma op i Dan
mark, Miller Models. Hensigten med firmaet er 
at sla et slag for ducted fans. Man haber at kun
ne skaffe en masse nye, gode produkter til landet 
— og at kunne holde priserne pa disse ting sa la
ve, at alle interesserede kan fa rad til at anskaffe 
dem.
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TRYK 16
-  mikro-kunstfly for hobbypiloter
Flemming Jensen fra Nakskov har 
sendt os tegning og beskrivelse til 
sin lille 2,5 cm3 RC-kunst- 
flyvningsmodel »TRYK 16«. 
Modellen er letbygget, sa hvorfor 
ikke ga igang med den, sa du har 
en levende og sjov model at flyve 
med til foraret?
Vi giver ordet til Flemming, som 
indleder med en raekke 
betragtninger over et emne, der 
diskuteres meget for tiden: 
Konkurrenceflyvning og 
hobby flyvning.

Radiostyrede modelfly er efterhanden et 
vidt begreb. Ikke alene er der mange for- 
skellige slags RC-modeller. fra termiksvae- 
vere over skalamodeller og kunstfly til heli- 
koptere. ogsa 'torrelsen pa sore modelfly 
spaender rr.ege: :d:. Fra de letteste fnugpa 
under 200 gram til monstrene pa n s r  2 · g 
er der faktisk ;n  fas : ; : !  !· H- :r. blandt 
disse mange mukahea;·: r'.-.a.·: ~.ar. der. 
ideelle RC-model? Dei kan der naturligvis 
ikke gives noget svar pa, da det afhsenger 
af den enkeltes i n t e r . - .

I den tid jeg har dyrkei RC-flysning. har 
jeg bygget og flojet de fleste aner og stor- 
relser af fly, af okonomiske grunde dog 
undtaget helikoptere og jumbofly. Den ty
pe flyvning, der har fascineret mig mest. er 
kunstflyvningen. Jeg har ikke haft lyst eller 
ambitioner, og forovrigt heller ikke evner, 
til at deltage i konkurrencer, men har fun- 
det stor fornojelse ved at lave figurer pb 
himlen med mine modeller.

Hobbyflyverne bor ofres mere 
opmaerksomhed 
— ogsa okonomisk
Uden iovrigt at sige noget negativt om kon
kurrencer — de kan have deres berettigelse 
i sig selv — vil jeg godt anfsegte den opfat- 
telse, at konkurrencerne skulle have nogen 
storre vasrdi som inspirationskilde for hob- 
bypiloterne. Fornojelsen ved at styre sin 
model gennem en kunstflyvningsfigur eller 
ved at se en skalamodel af et gammelt bi
plan foretage en perfekt trepunktslanding 
bliver ikke mindre, fordi man ikke er un- 
derkastet en dommers, iovrigt subjektive, 
vurdering. Konkurrencerne virker naeppe 
heller fremmende pa nytaenkningen ph 
konstruktionsomradet. Udenforstaende vil 
vanskeligt kunne skelne to forskellige F3A 
modeller fra hinanden, eller se forskel pb 
vinderens og nr. 2’s flyvning.

Jeg horer saledes til dem, der mener, at 
hobbypiloterne bliser for sparsomt tilgode- 
se: i forhold til konkurrencepiloterne, nhr 
rr.idlerne fra RC-unionen fordeles. Dog ma 
det betragtes som et godt initiativ, at der nu 
er afsat et — ganske vist lille — belob til 
hobbyflyvningen, til f.eks. at finansiere ud- 
givelsen af tegninger til begyndermodeller. 
Men er det rimeligt, at nogle fa konkurren-

cepiloter rader over et belob, som er mange 
gange storre end det, resten af unionens 
medlemmer tilgodeses med?

Sporgsmalet er, om vi betragter RC-flyv- 
ning som en hobby eller en idrget. Pr. defi
nition har vi jo  endnu ikke faet det bla 
stempel som idraetsgren ved at blive optaget 
i DIF, og jeg frygter, at konsekvensen af en 
eventuel optagelse vil vaere en endnu krafti-

TR YK 16 pa byggebordet. Motoren er en 
normal OS 15, sd man kan se, at modellen 
ikke fylder meget i landskabet. Da en sa lille 
model er sikrest at starle ved handkast, har 
den ikke noget understel — der sidder blot en 
skinne, som tager a f fo r de sma stad, 
landingen kan give.

BYGGETEGN1NG til TRYK 16 findes pa side 
14 og 15. Tegningen er dels i halv storrelse og 
dels i fu ld  storrelse. Det skulle vcere til at 
bygge modellen efler vores tegning — ellers 
kan tegning i fuld storrelse kobes hos 
Flemming Jensen.

gere betoning af konkurrencemomentet, 
saledes at det store antal af RC-piloter blot 
vil blive betragtet som et nodvendigt re- 
krutteringsgrundlag for den elite, som skal 
haevde de danske farver internationalt. 
Hvis det bliver tilfaeldet, frygter jeg, at RC- 
unionen pa lidt laengere sigt star foran en 
spraengning. — Na, men det var noget af et 
sidespring, tilbage til emnet.

TRYK 16 har mange 
forgaengere
Da jeg som sagt interesserer mig mest for 
kunstflyvning, har jeg naturligvis provet 
traditionelle F3A modeller, men har ikke 
fundet storre fornojelse ved at flyve med 
sadanne end med mindre modeller. Nar 
man kun flyver for sin fornojelses skyld, 
bliver man hjemme, nhr det stormer og reg- 
ner, og har derfor ikke helt samme brug for 
den storre stabilitet i urolig luft, som den 
storre model trods alt udmaerker sig med.

I forsog pa at finde frem til et for mig 
ideelt hobbykunstfly, har jeg efterhanden 
bygget adskillige modeller pa mellem 75 og 
100 cm spaendvidde, med motorer pa mel
lem 0,8 og 4 cm’ og med en vaegt mellem 
400 og 1200 gram. Den sidste i raskken er 
TRYK 16.

En meget handy model
Med den synes jeg, det er lykkedes at kon- 
struere en model, der samtidig med at den 
er meget let at transportere, har en ydeev- 
ne, der ikke star tilbage for storre modeller.

Modellen er konstrueret med aftageligt 
haleplan, saledes at den i adskilt stand kan 
rummes i en kasse med malene 80 x 25 x 10 
cm. Sa kan man have den med selv hos 
DSB uden at vaekke opsigt.

Med en motor pa 2,5 cm3 og en vaegt pa 
750 g er der sa stort et kraftoverskud, at 
f.eks. to lodrette rulninger i traek ikke er 
fortscettes side 16
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Fjernstyringsanlseg:
Multiplex COMBI 8 0 ..........kr. 1.985,-
Multiplex COMBI PLUS ....kr. 2.580,·

Til startkassen:
Startakku, 12 V, 6 Ah, vedlige-
holdelsesfri, gastaet ........ kr. 268,-
Ladertil samme................ kr. 154,-
Spaendingskontrol........... kr. 64,-
Power Panel de luxe..........kr. 295,-

Til modelien:
Akkukontrol ......................kr. 56,-
Taend/sluk enhed til motor eller 
lign., f r a ............................ kr. 172,-

Til anlasgget:
Aflader.............................. kr. 124,·
Aflader de luxe .................kr. 348,-
220Vtaend/slukur ........... kr. 178,-
Servotester ...................... kr. 132,·
Loddekolbe 15 el. 30 W .....kr. 115,-
LCD digital multimeter
DC A max. 10 A .................kr. 804,-
Foruden andet special elektronik til 
fly, biler og bade lagerfores mange 
stumper til Multiplex og Futaba an- 
laeg/servoer, sa du selv kan foretage 
reperation. Ring og her.
Katalog og prisliste over elektronik- 
ken mv. tilsendes gratis ved henven- 
delse til:

JS teknik
Uglevang 52, 1., 3450 Altered

02-27 55 51

MILLER MODELS
har den originale HAWK for d/f.

HAWK er et byggesaet i skala 1:71/2. Saettet inde
holder krop, luftindtag og duct i let glasfiber. Vin- 
ger, halefinne i beklaedt skum. Cockpit og lan- 
dingslys i lexan. Desuden transfers og mange de- 
taljer i ABS. Spaendvidde 132 cm, laengde 156 
cm, areal 32 dm2.

NY BOSS 602
• Nyt stobt mo- 

torfundament
• Nyt ducthus i 

halvklar nylon
• Usendret pris

Boss 602 er en yderst effektiv ducted fan for mo- 
torer fra 10-15 cm3. Dens beskedne dimensioner 
gor den nem at indbygge. Boss 602 har dimensio- 
nerne: Fanhus ydre diameter 14,0 cm, fanhus 
laengde 12,2 cm. Kulfiberforstaerkede impeller- 
blade kan fas.

Ring om motorer for ducted fan.

Miller Models
c/o H. C. Sorensen 
Provst Benzonsvej 39 st.tv.
2860 Soborg
Telefon 01-56 19 03 efter kl. 18.00
Miller Models er europaeisk agent for Fanjets og 
eneforhandler i Danmark af Fanjets og Boss 602.

noget problem, og det selvom den er mon- 
teret med en almindelig OS 15, som korer 
pa »fladt« braendstof.

For at fa tilstraekkeligt stort planareal 
ved sa lille en spaendvidde er vingens side- 
forhold gjort meget lille. Dette synes ikke 
at have haft nogen negative virkninger. 
Modelien kan flyve bade meget hurtigt og 
ogsa ganske langsomt uden lumske 
egenskaber. Den er let at fa i spind, og gar 
selv ud igen, nar rorene neutraliseres.

Traditionel konstruktion
Opbygningen er ret traditionel. Det eneste, 
der er lidt anderledes, er halepartiet. Hale- 
planet er som sagt aftageligt. Hojderoret 
aktiveres via en balsastodstang. Et stykke 
1,5 mm trad i enden af stodstangen er blot 
bukket 90 grader og holdes pa plads i ror- 
hornet, nar haleplanet er monteret. Sidero- 
rets stodstang lober helt skjult i kroppen og 
besvaerliggor da ikke rengoring efter flyv- 
ning.

Tanken er pakket i skumgummi, forsy- 
net med siliconebraendstofslanger, hvoref- 
ter tankrummet er limet til. Jeg har tanke, 
der har passet sig selv i arevis, og skulle der 
opsta problemer, er det ikke nogen storre 
sag at lette laget med en hobbykniv, rette 
fejlen og lime laget pa igen. Fordelen ved at 
undvaere en aftagelig lem er en meget staer- 
kere og stivere forkrop. Spanterne A, B og 
C er af 4 mm krydsfiner, ellers er naesten alt 
andet balsa.

Modelien er forsynet med 4 stk. 
Robbe/Futaba mini-servoer, 4-kanals 
modtager samt 225 mAh akku. Med lidt 
snilde skulle der dog kunne presses 4 stan- 
dardservoer ned i den, men den ekstra vaegt 
vil naeppe gavne.

Vingen er en traditionel D-box konstruk
tion, som er meget staerk i forhold til vaeg- 
ten. Den er stiv nok til at kunne beklaedes 
med solar-film, hvilket sparer vaegt i for

hold til papir- eller silkebeklaedning. Profi
let er NACA 0012.

TRYK 16 handstartes
Start af modelien foregar let og ubesvaeret, 
ogsa uden hjaelper, med et moderat kast, 
og landingen foregar pa den dertil indrette- 
de landingsmede. Propellen er en 8 x 4 gul 
Kavan. Skulle den berare jorden i landin
gen, giver den sig blot uden at knaekke. 
Iovrigt stiller man motortrimmet saledes, at 
man kan standse motoren lige inden den ra 
rer jorden.

Er man ikke fortrolig med denne form 
for start og landing, er der intet at frygte af 
den grund. Det er langt sikrere at kaste en 
lille model, end at forsoge at jordstarte, og 
man er uafhaengig af startbanens beskaf- 
fenhed. Landing foregar lidt anderledes 
end ved en model med understel, idet mo- 
dellen ikke er helt udflojet i det ojeblik, den 
rarer graesset. Ved en sadan »strygejerns- 
landing« undgar man det bump, der ellers 
opstar, nar modelien staller de sidste centi
meter. Da der ikke er noget understel, der 
fjedrer, er der ingen fare for at »h0nse«. 
Understellets fravaer betyder ogsa nedsat 
vaegt og luftmodstand.

Ikke egnet til begyndere
Det ma nok understreges, at TRYK 16 ikke 
er en begyndermodel. Den reagerer sa hur
tigt pa rorene, at man skal kunne flyve »pa 
rygraden« for ikke at komme i vanskelighe-
der. Rulninger ved fuld gas er f.eks. utro- 
ligt hurtige selv ved moderat krsengerors- 
udslag.

Jeg haber, at en og anden ved at laese det
te har faet lyst til at forsoge sig med en 
TRYK 16. Tegning i fuld storrelse kan fas 
for kr. 30,- ved henvendelse til mig, 

Flemming Jensen 
Vestenskovvej 11, 4900 Nakskov  
Tlf. 03-94 84 68. □

TR YK 16 er til at skille ad — og fylder ncesten ingenting.
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Modelflyve Nyts test a f begynder-RC-svcevemodeller:

Tre glimrende byggeseet til RC-begyndere
Hermed har vi forn0jelsen af at 
prtesentere de tre forste 
afprevninger af RC-sveeve- 
modeller egnede for begyndere. 
Som tidligere omtalt i Modelflyve 
Nyt har vi faet stillet 
byggeseettene til rddighed af de 
respektive importorer. Den sidste 
af de fire begyndermodeller vi har 
modtaget — »Beta« fra Graupner 
— er endnu ikke testet faerdig, 
men vi regner med at kunne 
bringe testen af den i naeste 
nummer af bladet.
Senere vil folge omtaler af to 
konkurrencemodeller — Simprop 
»Optima« og Top Flite 
»Metrick«.
Importorerne har haft lejlighed til 
at gennemlaese teksten om »deres« 
modeller.

Multiplex FILIUS
Denne model er stillet til radighed af den 
danske importer, Maaetoft Trading ApS, 
Randers.

Filius er en udpraeget begyndermodel 
konstrueret og fremstillet med det mal at fa 
en enkel og hurtigbygget model med yderst 
godmodige flyveegenskaber.

Byggesaettet indeholder alle nodvendige 
dele, dog ikke beklaedning, lim og radioud- 
styr. Der medfolger en tegning i fuld stor- 
relse, byggevejledning pa tre sprog med 
div. skitser samt det, som de fleste begyn
dere vil hilse velkommen, en byggevejled
ning pa dansk, som trin for trin forklarer, 
hvorledes Filius skal bygges.

Materialerne er af god kvalitet, og hver 
enkelt del har sit nummer.

I den danske byggevejledning er der ogsa 
en kort gennemgang af de limtyper, der an- 
befales.

Bygning af kroppen
Nar alle krydstinerdelene er udsavet og til- 
passet, kan bygningen a f  kroppen beg;· nde, 
og der vil ikke erne. r.ar rygge-
vejledningen folges.

Jeg vil anbefale, at rr.ar. .a-e: er. r a r ~ :o- 
del af det radioudstyr, der skal osl alleres i 
modellen. Papmodellen leegge> r a  e . er ra  
tegningen for at se om der er plads, eller 
hvilket spant der skal tilpasses. da det er 
bedre at tilpasse delene for fastlimning.

Hvis man onsker antennen fast installe- 
ret i kroppen, vil det vaere en god ide at go
re dette inden denne lukkes helt. Jeg vil an
befale Multiplex antennekobling nr.

Her ses den ncesten feerdige Filius — og til 
hojre ser man, hvordan der er sorget fo r god 
plads til RC-anlcegget i modellens ncese.

707080, saledes at modtageren kan flyttes 
fra model til model. Husk at male den fa- 
briksmonterede antenne, for den bliver 
klippet over, og skriv malet pa modtageren, 
da den fastmonterede antenne i modellen 
og modtagerens stump altid skal have sam- 
me laengde uanset modellens storrelse.

Ribberne sarnies i blok 
og slibes til, sd spidsen 
er ens pa alle ribberne.

Indbygning af radio

Bygning af vingerne
Vingerne er i Jedelsky-opbvgning, sa der er 
ikke mange dele at saette sammen, for de er 
fterdige. Inden ribberne limes fast, er det 
nodvendigt, at de tilpasses. Dette gores 
bedst ved at sarnie dem. saledes at spidsen 
(se illustrationen) er ens, hvorefter de slibes

Bemaerk. at hullerne til rorene nr. 56 og 
f " rb b e rre  r.r. 42. 43 og 44 skal vaere ens i 
begge ringer. Brug en langsomttorrende to- 
• ernponentlim. nar ribber og ror limes pa
plads.

Faerdiggorelse
Jeg valgte at male kroppen, sa efter at den 
var slebet, fik den to gange Humbrol med 
en slibning for anden gang.

Vingerne blev finpudset pa oversiden og 
derefter beklaedt med Solarfilm, men husk: 
Kun pa oversiden.

Da kroppen er meget rummelig, var der in
gen problemer, da jeg installerede radio- 
anlaegget. Efter dette blev modellen afba- 
lanceret efter tegningen og byggevejlednin- 
gens anvisning.

Husk, vingerne skal ogsa afbalanceres, 
da der kan vaere stor forskel fra vinge til 
vinge. Dette gores ved at lime den nodven- 
dige maengde bly under den vingetip, der 
vipper op, nar modellen ligger pa et bord.

Flyvning med Filius
Det var spaendende den forste gang 
Filius’en skulle ud at flyve, da jeg aldrig har 
flojet en model med Jedelsky-vinge for.

Efter en del handkast, hvor der blev 
trimmet, gik turen til den naerliggende 
skraent, hvor den egentlige luftdab fandt 
sted.

Her viste Filius’en, at den er en meget 
godmodig model at flyve uden ubehagelige

fortscetles nceste side
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overraskelser, og den reagerer med rolige 
bevaegelser pa hojde- samt sideror.

Konklusion
Filius’en er en god begyndermodel, som 
kan anbefales fordi:

Der er dansk byggevejledning, og bygge- 
saettets kvalitet er i orden.

Det er en robust konstruktion.
Den er let at bygge:
Der er god plads til RC-udstyret.
Den er let at flyve med.

Tekniske data
Filius fra Multiplex, best. nr. 214055. 
Importor: Maaetoft Trading ApS, Ran- 
ders.
Spaendvidde: 1800 mm.
Kropslaengde: 1000 mm.
Flyvevaegt med RC-udstyr: 900 gram. 
Antal funktioner: 2, hojde- og sideror.

Bygning og flyvning er foretaget a f  Steen 
H ej Rasmussen, tlf. 02-45 17 44.

Carrera FAVORIT
Dette byggesaet er stillet til radighed af den 
danske im porter, John Vestergard Hobby- 
leg ApS, Viborg.

Favorit’en er en begyndermodel kon- 
strueret og fremstillet med det mal at give 
begynderen en staerk model med minimal 
byggetid.

Byggesaettet indeholder: En faerdigkrop 
stebt i Ferran med en bla kabinehaette til. 
Vinger, hejde- og sideror, som bestar af 
balsabeklaedt skum. Rorhorn, stedstaen- 
ger, links etc. Monteringstegning i fuld 
sterrelse. Bygge- og flyvevejledning pa 
tysk.

Beklaedningsmateriale samt RC-udstyr er 
ikke i saettet.

Bygning af kroppen
For en begynder eller en pilot, der hellere 
vil flyve end sidde ved byggebordet, er det 
alle tiders model. Kroppen er nemlig helt 
faerdig, dvs. vinkelheblen til hojderoret er 
monteret, pladen til modtageren og de to 
servoer er monteret, hojstartskrogen sidder 
ogsa pa rette plads.

Bygning af vinger samt hojde- 
og sideror
Disse dele bestar af en skumkerne beklaedt 
med balsa, sa der er ikke meget byggearbej- 
de. Alt er monteret, sa delene er lige til at 
beklaede.

Jeg vil dog anbefale, at man inden be- 
klaedningen sliber overfladerne med fint 
sandpapir (nr. 400), s&ledes at de bliver helt 
jaevne og glatte.

Inden hojderoret beklaedes, skal der for 
at tilslutningen til halefinnen bliver sa taet 
som muligt paiimes 1,5 mm balsa pa hvert 
endestykke. Ved hjaelp af en nal finder man 
hullerne til rorene, hvor baerestalet skal vae-

Steen Hoj Rasmussen med 
Carrera Favorit. Det er 

testens sterste model, 2,3 m 
spcendvidde. Og takket vcere 

den fcerdige krop og de 
ncesten fcerdige vinger er 
Favoritten overordentlig 

hurtigt bygget.

Herunder ses den rummelige 
ncese pa Favoritten sammen 
med Steens Futaba-sender.

re. Ved det forreste hul/ror er det nodven- 
digt at lave en udskaering pa ca. 9 mm dia
meter helt ind til plastikken. Nar denne 
sendring er udfort, kan hojderoret beklae
des. Jeg valgte gennemfarvet Solarfilm til 
vingerne og transparent til hojde- og side
ror.

Indbygning af radio
Da det ikke er muligt at lime pa denne type 
plastik, vil jeg anbefale, at der bruges ser- 
voholdere med plan bund, saledes at servo- 
monteringen kan udfores ved hjaelp af dob- 
beltklaebende tape. For at beskytte min Fu- 
taba modtager emballerede jeg den i noget 
af det nye skummateriale, som bruges til 
rorisolering.

Da jeg foretraekker antennen inden i 
kroppen, var det nodvendigt at bore et lille 
hul i bunden af kroppen under hojderoret, 
hvor den overskydende del af antennen kan 
traekkes ud.

Husk efter radioinstallationen at afba- 
lancere modellen. Pa den medfolgende 
monteringstegning er balancepunktet vist 
som en lille trekant. Husk, at vingerne skal 
ogsa afbalanceres.

naerliggende skraent. Efter at alt endnu en- 
gang var kontrolleret, blev Favorit’en sendt 
afsted.

Jeg opdagede meget snart, at det er en 
model, der skal flyves hurtigt, fordi den 
ved langsom flyvning har tendens til at tabe 
den inderste vinge i et drej pa grund af 
manglende wash-out. Efter at flyvefarten 
var sat op, opstod der ikke flere problemer.

Konklusion
Favorit’en er en god model, som kan anbe
fales til dem, som onsker at flyve i stedet 
for at bygge.

Pa grund af Ferran-kroppen er den 
enorm staerk, og der er plads nok til de sma 
servoer, der bruges idag.

Da Favorit’en vejer en hel del, er det en 
model, der kan flyves i vind under forhold, 
hvor andre begyndermodeller ma blive pa 
j orden.

Det eneste, der mangier, er en dansk 
bygge- og flyvevejledning.

Tekniske data
Favorit fra Carrera, best. nr. 90525. 
Importor: John Vestergard Hobbyleg ApS, 
Viborg.
Spaendvidde: 2300 mm.
Laengde inch sideror: 1100 mm.
Flyvevaegt med RC-udstyr: 1.375 gram. 
Antal funktioner: 2, hojde- og sideror. 
Favorit’en kan ogsa leveres med Ferran- 
krop og ribbevinger.

Flyvning med Favorit
Den egentlige luftdab fandt sted pa den

Bygning og flyvning er udfert a f  Steen Hoj 
Rasmussen, tlf. 02-45 17 44.
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Pilot QB 1800
Dette byggesast er stillet til radighed af den 
danske im porter, Silver Star Models, Ho- 
bro.

QB 1800 er en begyndermodel konstrue- 
ret og fremstillet saledes, at byggetiden 
bliver minimal og flyveglaeden optimal.

Byggesasttet indeholder alle nedvendige 
dele undtagen stal og links til servoforbin- 
delserne. Der er heller ikke beklaedning, 
lim, elastikker og RC-udstyr.

Der medfolger en tegning i fuld sterrelse, 
byggevejledning pa tre fremmedsprog, men 
med fotografier af de forskellige byggesta- 
dier, 14 stk. ialt.

Materialerne er af en god kvalitet og ud- 
stansningen er virkelig godt udfort. Hver 
enkelt del har sit nummer, sa det er ikke 
nodvendigt at have kendskab til japansk el- 
ler andre sprog for at kunne sarnie model- 
len.

Det ville vaere et stort plus, hvis der var 
en dansk byggevejledning med dette bygge- 
saet.

Bygning af kroppen
Nar alle kropsdelene er frigjort og tilpasset, 
hvilket er meget nemt, kan samlingen af 
kroppen begynde.

Lasg klar plastik oven pa tegningen, in- 
den du stiller kropsdelene oven pa, sa vil 
der ikke opsta problemer eller skasvheder 
undervejs.

Jeg lavede en papmodel af mit Futaba- 
anlaeg, som jeg placerede mellem kropssi- 
derne, inden spant F8 blev limet pa plads; 
det kan vaere at hullet i F8 skal gores storre, 
saledes at batteriet kan komme igennem.

Jeg vil anbefale, at del F18, som skal li
mes pa begge sider af halefinnen, bliver ud- 

• ::e: med et tilsvarende stykke fyrreliste 
for a: orr.a 'to rre  styrke, da haleplanet bae- 
res her. Det har nemlig vist sig, at balsali- 
steme er for svage.

Bygning af \ingerne
Vingen er tradiiionei: opbygget, dvs. ribber 
og lister, som plaeeres oven pa den plastik- 
beklaedte tegning, nar de bygges.

Da QB 1800 har dobbelt Y-form. bestar 
hver vinge af to dele, som senere limes sam- 
men i den rette form, som opnas ved at bru- 
ge den medfolgende skabelon.

Pas pa, nar skabelonen bruges, der er to

fortsasttes nceste side

SMSK 2-meter Cup 
-  uofficielt DM
Vi har igennem laengere tid diskuteret arsa- 
gen til en faldende aktivitet i klubben og hver 
gang endt op med at konstatere, at der er to 
grupper inden for vores gren af modelflyv- 
ningen, nemlig »formel 1 racerne« og os an
dre.

For at rade bod pa dette har vi besluttet at 
lave en ny form for konkurrence, hvor de 
fleste skulle kunne vaere med, og ad den vej 
give aktiviteten et skub fremad. Det skal dog 
understreges, at det er taenkt som et supple
ment til F3B, og ikke en erstatning for den- 
ne.

Da vi sa os om efter en egnet konkurrence- 
form, faldt vi straks over 2-meter klassen, 
som er i rivende udvikling isaer i USA og 
England.

Oprindelig startede det som en klubkon- 
kurrence i USA, naermere bestemt hos San 
Fernando Valley Silent Fliers, og det har si- 
den udviklet sig i alle retninger fra rene ter- 
mikkonkurrencer, til en »lille« F3B-klasse.

Der er ligeledes forskellige regler omkring 
modellen, der bortset fra begraensningen pa 
2 meters spaendvidde. De fleste regler gar pa 
antal funktioner, fra sideror og hojderor til 
helt frit spil.

Da vi i klubben skulle til at lave et saet reg
ler, var vi alle enige om de 2 meters spaend
vidde, men derefter horte enigheden ogsa op. 
Der var lige sa mange ideer som medlemmer, 
men efter en lang klubaften havde vi dog et 
saet regler, og alle var glade.

Vi skrev en artikel, et regelsaet og en ind- 
bydelse og sendte det hele til bladet. Vi blev 
nodt til at traekke det hele tilbage, da der var 
alt for stor opposition, til at SMSK kunne 
gennemfore dette projekt til gavn for vor 
sport. Vi fik at vide, at det lignede for meget 
en F3B, det var for svaert for en begynder 
osv., osv. Sa aendrede vi lidt pa det, men det 
blev det ikke bedre af. (Kritikken gik isaer 
pa, at SMSK havde en speed-opgave samt 
ubegraenset antal funktioner med i sit forslag 
til regelsaet. Dette mente andre RC-svaevefly- 
vere ville betyde, at 2-meter klassen hurtigt 
ville udvikle sig til en »lille« F3B-klasse — 
hvorved den ville blive utilgaengelig for be- 
gyndere — red.).

Sa tog vi endnu en tur pa en klubaften, 
hvor klubben naer var giet op i limningen, 
men efter mange timers diskussion, havde vi 
en helt ny slags konkurrence, hvor alle har 
mulighed for at vaere med, og hele klubben 
var stort set enige, sa det bliver altsa SMSK 
2-meter Cup.

Regler
for SMSK 2-meter Cup
1. Modellen:
Modellens max. spaendvidde ma ikke over- 
skride 2 meter projiceret.

Modellen ma kun kunne styres pa sideror 
og hojderor eller V-hale.

Modellen skal overholde de generelle reg
ler sasom: max. 140 dm2, max. 5 kg, min. 7,5 
mm naesediameter.

2. Start:
Starten foregar pa det/de af staevneledelsen 
anviste gumitov. Gummitovet bestar af 30 m

gummi + 120 m line + skasrm og 30 cm for- 
fang.

Tovet ma kun traekkes ud til et max. traek 
pa 6 kg.

Starten skal forega inden for 2 minutter. 
Omstart gives, hvis startrekvisitten har 

vaeret defekt, eller staevneledelsen skonner, 
at man er blevet generet i sin startforsog, 
eks. linekryds, forbipasserende model o.lign.

3. Flyvning:
Der flyves 7 runder eller 9, hvis staevneledel
sen skonner at tid og vejr tillader at flyve de 
to runder i parantes.

Runderne flyves i folgende raekkefolge: 3,
4, 5, 6, (7, 6), 5, 4, og 3 minutter.

Man far 1 point pr. sekund.
Nftr man er naet til rundens max., traekker 

man 1 point fra pr. sekund. Flyver man over 
30 sek. over max., mister man retten til lan- 
dingspoints. Flyver man over 60 sek. over 
max., mister man retten til points i den run- 
de.

4. Landing:
Landingen foregar pa en 25 meter lang strip.

Der gives 200 points for en landing, der er 
0-1 meter fra strippen, 1-2 meter fra giver 
160 points, 2-3 meter giver 120 points, 3-4 
meter giver 80 points, 4-5 meter giver 40 
points.

Landingen kendes ugyldig, hvis: Modellen 
lander pa ryggen, modellen star i jorden 
(spydlanding), piloten flytter modellen, for 
der er malt.

Der kan godt lande flere modeller pa den 
samme strip pa samme tid.

5. Generelt:
Modellen skal lande pa jorden inden for den 
af staevneledelsen afsatte flyveplads.

Man kan kun deltage, hvis man er medlem 
af RC-unionen.

Man folger ud over de her naevnte regler 
de generelle regler.

Der kan indgives protester mod gebyr. 
Protester, staevnets afvikling, tvivlssporgs- 

mal, sikkerhedssporgsmal og lignende horer 
under staevneledelsens ansvarsomrade.

Dette er reglerne, hvorefter SMSK 2-meter 
Cup vil blive flojet den 14. august 1983. Da 
det er den eneste 2-meters konkurrence i ar, 
vil vi godt tillade os at kalde den uofficielt 
DM for 2-meter svaevemodeller.

Se sa at komme i gang. Hvis du ikke selv 
konstruerer din model, er der mange mulig- 
heder at vaelge imellem, f.eks.:
Graupner: Amigo, Beta, Pepito.
Pilot: QB 1800.
Multiplex: Filius, Scout (afkortet).
Carrera: Loft, Trimmy (afkortet).
Top Flite: Metrick.

Hvis du kommer, skal du nok fa en hygge- 
lig dag ud af det, og vi kan ogsa love, at der 
bliver paene premier samt en vandrepokal — 
sa pa gensyn den 14. august 1983 til SMSK 2- 
meter Cup — uofficielt DM for 2-meter.
Flyveleder for SMSK 
John Olsen, Ilf. 01-75 55 40
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Michael Hoj Rasmussen med QB 1800 — del er Michaels forste RC-model overhovedet, og han byg- 
gede den uden problemer og — som man ser — med el smukt resultat.

Epoxy og 
glasfibervaev
5 min. epoxy lim, 1:1:
70 gram................................kr. 40,-

120 gram................................kr. 50,-
240 gram................................kr. 75,-
Epoxy til glasfiberarbejde:
Lav vaegt og stor styrke. Torretid 20- 
30 min. Udhaerdet efter 2-3 timer. 
Blandingsforhold 10:3.
100 gram incl. haarder....... kr. 25,-
300 gram incl. hasrder....... kr. 45,·

1000 gram incl. haerder....... kr. 115,-

Glasfibervsev:
27 gram/m2.................pr. m2 kr. 45,-
80 gram/m2.................pr. m2 kr. 30,·

163 gram/m2.................pr. m2 kr. 40,·
200 gram/m2.................pr. m2 kr. 40,-

Glasfiberband:
120 x2000 m m ...................... kr.20,-

AVIONIC DENMARK ApS
Violvej 5, 8240 Risskov 
Telefon 06-17 56 44

Kaempe udsalg
Vi fortsaetter udsalget af byggesaet 
og motorer til bundpriser.
4-kanals anlaeg med 3 servoer, 
nicad-akku og lader kun 1.550,-.
Vi har altid mindst 60-70 stk. 
motorer pa lager.
Dopelak pr. liter kr. 50,-. Alt i maling 
og beklaedningsmateriale.
Microprop Profi anlaeg komplet 
med akku, lader og 2 servoer, 
kr. 2.350,·.
Forhor om tilbudspriser pa Futaba, 
Simprop, Robbe og Multiplex.
Bestil vores liste over tilbud pa 
motorer og byggesaet.
Husk — vi har Danmarks storste 
reservedelslager til modelmotorer.

LIND HOBBY 
& RC-SERVICE
Hovedvejen 28, Lind, 7400 Herning 
Telefon 07-12 40 60

Danske
Hobby

Aalborg Hobby Service 08 -12 1315 
Nerregade 18,9000 Aalborg 
Renders Hobby & te g  06 -42 58 14 
R0dhustorve)4,8900 Renders 
Hobby House 06 -12 00 62 
Peredfsgade 12,8000 Aarhus 
Legeland Hobby & Leg, 05-61 60 11 
H ospita lsgade 15,8700 Horsens 
Kaiding Hobby 05 · 52 07 22
Sendergade 21,6000 Kol d i n g 
Veetjysk Hobby 05 -12 23 06
Kongenegade 1*2,6700 Esbjerg 
Jefeen Hobby & E lektron ik 
0»<ergade 5-7,
6400 Senderborq 0 4 -4 2 5 8 8 8
O dens· Hobbyfo rre tn ing  09 -12  21 94 
Veeterbro 42,5000 Odense 
Farve 8  H obbyh jem et 09 -21 3 1 3 1
Kloeterp lads 4, 5700Svendborg 
G is t·  Hobby 03 -615161
Nsrregede 5.4100 R ing tted  
S lengades Hobbycerrter 02 · 21 #480 
Stengade 31.3000 Helsinger 
J.J. Hobby 02-45  43 40
Hovedvejen 122, 2600 G lostrup

forskellige vinkler (se anvisningen pa teg- 
ningen).

Nar messingroret i hver vinge skal fastli- 
mes, vil jeg anbefale en langsomtterrende 
to-komponentlim som f.eks. Araldit Stan
dard.

Faerdiggerelse
Efter at kroppen og vingerne er slebet glatte 
og runde, hvor det er pakraevet, skal mo- 
dellen beklaedes og males.

Vingerne blev beklaedt med Solarfilm. 
Det samme blev hejderor og sideror samt 
det bagerste af kroppen fra spant F7.

Det forreste af kroppen samt halefinnen 
blev malet med Humbrol.

Husk, at hver vingetip skal have ca. 6 
mm wash-out. Dette opnas ved, at vingen 
fra knaekket ved ribbe W2 og hele forkan- 
ten ud til vingetippen bliver lagt fast mod 
byggebraedtet, og der under bagkanten ved 
ribbe W6 laegges en 8-10 mm klods, inden 
Solarfilmen strammes op.

Indbygning af radio
Ved at folge anvisningen pa tegningen op- 
nar man den bedste installation af radioud- 
styret. Husk, at batteriet og modtageren 
skal beskyttes mod stod af skumgummi.

Efter installationen skal modellen afba- 
lanceres. Hertil bruges bly; det er lettest at 
bruge bly i pladeform, da det er let at be- 
arbejde. Pa tegningen findes balancepunk- 
tet markeret med en cirkel opdelt i fire dele 
ovenover findes bogstaverne CG (det er 
forkortelse for Centre of Gravity). Husk — 
vingerne skal ogsa afbalanceres.

Flyvning med QB 1800
Det er altid spaendende, nar en ny model 
skal i luften forste gang. Vil den nu ogsa 
indfri de forventninger, der er stillet til 
den?

Det gjorde den, QB 1800 viste sig at vaere 
en meget rolig og stabil model, som reage- 
rer meget fint pa savel hojderor som side
ror. Nar den er trimmet efter vindforholde- 
ne, flyver den faktisk selv.

Konklusion
QB 1800 er en model, der kan anbefales til 
begyndere, fordi den kan bygges uden for- 
udgaende erfaring.

Det er let at installere RC-udstyret, da 
der er god plads i kroppen.

Den er let og ukompliceret at flyve.
Jeg tror, at QB 1800 ville blive en meget 

populaer begyndermodel, hvis der var en 
dansk bygge- og flyvevejledning i det ellers 
meget fine byggesaet.

Tekniske data
QB 1800 fra Pilot.
Importer: Silver Star Models, Hobro. 
Spaendvidde: 1800 mm.
Kropslsengde: 940 mm.
Flyvevaegt med RC-udstyr: 950 gram. 
Antal funktioner: 2, hejde- og sideror.

Bygget a f  Michael H ej Rasmussen, 13 dr — 
det er hans fe rste  byggescet. Ftejet a f  Steen 
H ej Rasmussen, tlf. 02-45 17 44.

Dansk vejledning
Efter at have gennemlaest Steen Hej 
Rasmussens rapport om QB 1800 
har Silver Star Models udarbejdet en 
dansk vejledning til byggesaettet. Sa 
kritikken af den manglende danske 
vejledning er altsa ikke laengere gyl- 
dig! red.
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Skyline
-  DM-vinderen 

i diesel-combat 198
Arets DM-vinder i dieselcombat 
far her et par gode rad med pa 
vejen af konstrukteren og dansk 
mester i dieselcombat, Jan Steen 
Jensen.

Skyline er en die-elmodel ud\iklet et'ier de 
erfaringer. \i har gjor: med glod-modeller. 
Den er blot mindre. tungere og staerkere — 
bl.a. er kun inden. Ingens bager^te del ud- 
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Del er utroligt, som 
deter kommet gang i 
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Sadan kan man lave propeller
Modelflyve Nyt’s Benny Furbo 
har besogt Flemming Jensen for 
at here, hvordan han laver sine 
verdenskendte linestyrings- 
propeller.
Interesserede vil ud fra skitserne 
og teksten selv kunne laere at 
fremstille propeller.

Flemming begyndte i 1977 at udvikle kun- 
sten at stobe propeller i glas- og/eller kulfi- 
ber, og han har gennem en masse forme og 
propeller gjort sine erfaringer, saledes at 
hans propeller regnes blandt verdens bedste 
og absolut bedst forarbejdede, idet Flem
mings propeller fra de kommer ud af for- 
men, til de kan anvendes i modellen, kun 
behover at blive afbalanceret.

Det er klart, at de mange propeller har 
givet et erfaringsgrundlag, der bl.a. giver 
sig udtryk i hojere styrke og storre stivhed, 
som Flemmings propeller har.

For at finde den rigtige fremgangsmade 
odelagde Flemming en del propeller ved at 
sptende dem fast i en skruestik og derefter 
braskke dem ved at pavirke bladet. Derved 
kunne alle svage steder findes, saledes at 
propellerne kunne forbedres yderligere.

Propellen
Ved tidligere artikler her i Modelflyve Nyt 
er det blevet gennemgaet, hvor stor vigtig-

hed det har at benytte den rigtige propel, 
isaer safremt motoren skal udnyttes til det 
yderste. Da det ikke altid er muligt at kobe 
propeller, som har de onskede egenskaber, 
kan det vaere nodvendigt enten at lave om 
pa en propel (som nassten passer) eller selv 
lave hele propellen ved at file/pudse i et 
stykke materiale. Begge metoder er saerde- 
les tidskraevende, og det er derfor en stor 
fordel at kunne lave de efterfolgende pro
peller som afstobninger af den forste. Ved 
selv at stobe propeller eller f.eks. kobe dem 
af Flemming, vil man yderligere fa den for
del, at man kan fa storre styrke i propeller
ne ved at anvende forskellige materialer, 
som ikke kan bruges i masseproduktion.

Vi bringer herunder Flemming Jensens 
beskrivelse af fremgangsmaden, safremt 
man vil starte med at lave sine egne propel- 
afstobninger.

Startpropellen
Propellen, der skal laegge form til de andre, 
skal naturligvis males igennem og evt. ret- 
tes, sa begge blade er nojagtig ens, dvs. 
samme stigning, bladtykkelse og dimensio- 
ner i ovrigt.

Det er ogsa en fordel, safremt propellen 
er sa stiv som muligt for at undga fejl sene- 
re, f.eks. sma sktevheder og lignende.

Efter dette skal propellen have en perfekt 
overflade ved at give den lak, pudse og evt. 
udfylde sma huller og lignende. Endelig 
bliver propellen givet en gang almindelig

voks til den afsluttende overfladebehand- 
ling.

Fremstilling af form
Forst skal vi se pa en direkte afstobning af 
en propel.

For at gore formen sa stabil som muligt, 
startes der med f.eks. en 6 mm aluminium- 
plade (der skal bruges 2 stk. ialt), som har 
en overstorrelse pa ca. 1 cm i hver ende og 
ca. 1,5 cm til siderne i forhold til propellen. 
Midt i denne plade bores (brug borestan- 
der) et hul, hvis diameter svarer til hullet i 
propellens nav. I dette hul sasttes en rund- 
stang af f.eks. metal med glat overflade, 
som skal fastholde propellen og senere dan- 
ne hullet i kommende propeller. Pa fig. 1 er 
der ogsa vist et afstandsstykke mellem pro- 
pelnav og metalpladen, men dette kan godt 
erstattes af modellervoks. Der skal vae
re mindst 5 mm fra metalpladen til nederste 
del af propellen. Propellen fasthaeftes i 
denne stilling med cyano (husk, det igen 
skal adskilles) til afstandsstykke/nav, sale
des at opstillingen er stabil.

Propellens placering i forhold til bund- 
pladen males op langs bladenes for- og bag- 
kanter, saledes at det efter udfyldning un
der bladene er muligt at kontrollere, om 
propellen er forblevet i samme stilling.

Omradet under propelbladene fyldes ud 
med almindelig modelervoks (det bliver 
blodere ved opvarmning), saledes at der 
bliver lukket helt af under bladene for den
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epoxy, der senere skal udgore formen. 
Voksen skal ga helt ud til kanten af metal- 
pladen, ligesom propeltippen kan forlaen- 
ges med f.eks. 5 mm, hvorefter voksen fort- 
saetter i propellens forlaengelse til kanten 
af formen. Arsagen til at forlaenge propel- 
len er, at det altid er rart med lidt ekstra, 
safremt man vil lave lidt om pa den f.eks. 
til naeste type.

Efter at have kontrolleret, at propellen 
stadig har sin oprindelige placering og der- 
med rigtige form, skal den overskydende 
modellervoks fjernes med en meget skarp 
kniv, som vist pa fig. 2 (voksen bliver stive- 
re ved afkoling, f.eks. i koleskab). Den af- 
skarne kants vinkel med bundpladen skal 
vaere 3-5° fra vinkelret.

Husk at vaere saerdeles omhyggelig med 
ovenstaende, at det er grundlaget for resten 
af formen. En fejl kan medfore, at den 
fcerdige form bliver darlig.

Stobning af form
Omkring bundplade m.v. anbringes en 
ramme til at holde pa epoxy'en under stob- 
ning af formen.

Det hele smores ind i slipmiddel (brug 
pensel), der naturligV' skal torre igennem 
(folg brugsvejledningen).

Herefter skulle opstillingen \aere klar til 
stobning af den ene formhalvdel. Flem
ming bruger en epoxy fra Ciba-Geigy. der 
hedder SW 418 med haerder HY 418. Epo- 
xyen blandes nojagtigt og haeldes pa for
men (forsog at undga luftbobler), sdledes at 
det hele er daekket + mindst 5 mm. og

ovenpa anbringes metalplade nr. 2 forsig- 
tigt og presses let og forsigtigt sammen evt. 
med skruetvinger for at fjerne evt. luftblae- 
rer og holde formen sammen.

Formen skal nu have lov til at sta i 
mindst 1 uge, inden den pany bliver berort.

Forsog ikke at gore det hurtigere ved at 
opvarme formen ud over stuetemperatur, 
da epoxy udvider sig ved varmepavirkning.

Efter denne uges talmodighedsprove kan 
formen skilles ad uden brug af void og go
res klar til naeste trin. Er formen vanskelig 
at fa adskilt, sa brug forsigtigt sma trae- 
kiler.

Den stobte del afpudses ganske let (und- 
taget er naturligvis propelaftrykket) og go
res glat og fin, gives voks til den har en per- 
fekt overflade.

Form, kasse, propel og navpind sarnies 
igen, gives slipmiddel og stobeprocessen 
gentages som beskrevet for den anden 
formdel.

Husk igen at vente mindst 1 uge.

Sidste afpudsning
Efter denne uge skilles formen ad og gives 
den sidste klargoring.

Ved at runde yderkanterne, hvor form- 
delene modes, kan der gores plads til senere 
at lirke med en traekile for at adskille for
men efter en propelafstobning.

Der skal ogsa files plads i formen ud for 
tipperne til overskydende materiale.

Evt. ujaevnheder pa formens inderside 
kan fjernes, men pas pa ikke at odelaegge 
pasningerne.

Fra et til flere blade
Nar man vil lave sin egen propel, er det be- 
tydeligt lettere at lave et blad end at lave to 
eller flere ens blade. Det kan derfor vaere en 
stor fordel at lave en form ud fra et blad. 
Metoden er den samme som beskrevet 
ovenfor, men der skal dog altid bruges et 
afstandsstykke under propelnavet. Selve 
stobningen deles op i flere trin alt efter, 
hvor mange blade der skal vaere pa den 
faerdige propel.

Resultatet skulle gerne ligne forstnaevnte 
form til forveksling, men pas pa hvor slip
middel bliver smurt pa. Metoden kan jo  og
sa fint anvendes til f.eks. stobning af en 5 
bladet skalarigtig propel.

Metoden er vist pa fig. 3.
Husk at vente mindst 1 uge mellem hvert 

trin, dvs. at det tager 10 uger at lave formen 
til den 5-bladede propel.

Stobning af propel
Man skai altid starte med at give formen en 
gang voks og slipmiddel — husk torretiden!

Forinden materialet laegges i formen, 
skal den roving (glas- eller kulfibertrade i 
baendler), der skal benyttes, klippes til i 
forskellige laengder. Af hensyn til styrken 
ma der aldrig vaere to stykker af samme 
laengde for at undga brat overgang til an
den styrke. Maengden af materiale ma man 
prove sig frem til, og derfor ma det absolut 
tilrades at skrive ned for hver eneste propel, 
hvilke maengder/laengder der benyttes.

fortscettes pu nceste side
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Flemming Jensen i feerd med at fremstille en 
et-bladet propel. Bemoerk, at der pa aviserne 
ligger de forskellige Itengder a f carbon-roving 
klar til ilcegning i formen.

Epoxyen blandes meget nojagtigt og 
blandes grundigt. Det er vigtigt at vaere 
grundig med at gennemvaede rovingstyk- 
kerne med epoxy, inden de laegges i formen 
(brug pensel).

Materialet laegges i hun-formen, som vist 
pa fig. 4, hvor der skiftes side hver gang, og 
altid fores en gang rundt om nav-pinden, 
der naturligvis er isat formen. Det er vae- 
sentligt at vaere omhyggelig med at fa mate
rialet til at ligge godt i formen, og lad altid 
nogle trade stikke ud fra formens ender.

Nar bunden er daekket, laegges der nogle 
sma korte stykker pa tvaers af bladet, og 
derpa et nyt lag af fibre pa langs af propel- 
len.

Tidsforbruget er 15-20 min., nar materia- 
lerne er klargjort pa forhand.

Nar formen er fyldt op med den nodven- 
dige maengde materiale, lukkes formen og 
presses meget kraftigt sammen med f.eks. 4 
stk. skruetvinger. Den epoxy, der derved

0verst gennemveedes kulfiberen med epoxy, 
inden den Icegges i formen. Nederst ser man 
formen speendt kraftigt sammen efter at den 
er fyldt op.

bliver presset ud, torres af, og formen stif
les til haerdning i 24 timer i stuetemperatur.

Husk i den forbindelse, at epoxy som tid- 
ligere naevnt udvider sig i varme, hvorfor 
formen kan blive spraengt, hvis den anbrin- 
ges for varmt.

Efter 24 timer kan formen adskilles og 
propellen tages ud. Forst udtages den tvaer- 
gaende navpind, og derefter adskilles resten 
lidt forsigtigt — f.eks. ved brug af traepin- 
de.

Propellen skal nu efterhaerde i 5 dage, 
men formen kan straks bruges til en ny pro
pel efter at vaere blevet gjort ren i vand un
der brug af borste. Derefter samme metode 
forfra med voks, slipmiddel, torre, osv.

Materialer
Flemming bruger som bindemiddel i sine 
propeller en Ciba-Geigy epoxy, der hedder 
SW 560 og harder HY 560 og for at opna 
en velegnet konsistens tilsaettes et par dra- 
ber methanol pr. propel.

Den omtalte roving er lange strimler, der 
bestar af et utroligt stort antal sma trade, 
som ikke er flettet sammen.

Glasfiber er vi nok alle stodt pa, og vi 
ved saledes, at det er staerkt og forholdsvis 
let at fa fat pa, hvorimod kun fa er stodt pa 
kulfiber (carbonfiber). Dog er man begyndt 
i anden forbindelse at benytte kulfiber i 
pladerensere, men det er nok en temmelig 
dyr udvej til propelmaterialer (og besvaer- 
lig). (Siden artiklen her er skrevet, er et par 
danske hobbyforretninger begyndt at hand
le med glasfiber og kulfiber — sa maske er 
det blevet lettere at skaffe det rette).

Kulfiber er et utrolig staerkt materiale, 
som naturligvis ogsa kan benyttes til for- 
strerkning af modeller iovrigt, men til pro
peller er det saerdeles velegnet, da det er 
muligt at lave nogle meget tynde og staerke 
propeller. Desvaerre er det ogsa forholdsvis 
dyrt.

Det kraever ogsa et stort arbejde og erfa- 
ring at kombinere glas- og kulfiber, hvorfor 
det ma frarades alle, som ikke har denne er- 
faring.

I glasfiberpropeller kan der benyttes glas- 
vaev i propellens midte.

Efterskrift
I et tidligere Modelflyve Nyt (bl.a. 1/81) er 
det beskrevet, hvilke sikkerhedskrav man 
ma overholde for at arbejde sikkert med 
epoxy, men derfor skal vi ikke her undlade 
at gore opmaerksom pa, at det bedste altid 
er at arbejde med handsker og god udluft- 
ning, nar det gaslder epoxy. Og husk altid 
at vaske haenderne med rigeligt vand og sae- 
be efter brug.

Hvis du er interesseret i Flemmings pro
peller, kan du kontakte ham:

Flemming Jensen 
Lindebugten 23, 2500 Valby 
Tlf. 01-30 52 08

□
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Karburatorer til benzin-motorer
-  Karburering pa kcedesavsmotorer 

sdsom Quadra og lignende jumbo-motorer

ΘΘΘ
1. Filter
2. L'dgangsventil
3. Brsndstofkammer
4. Pumpemembran
5. Impulskammer
6. Indgangsventil
7. Pumpedaeksel
8. Indgang til impulskammer
9. Braendstofnippel, tilgang

10. Gasspjaeld
11. Tomgangsdyse, hjaelpe-
12. Tomgangsdyse, hoved-
13. Naleventil, tomgang
14. Karburatorhus
15. Pakning
16. »Metering« membran
17. Membranbraendstofkammer
18. Fjeder
19. Ventilationshul
20. Kontrolarm
21. Atmosfaerisk kammer
22. Stift
23. Naleventil, hoved-
24. Indgangsventil
25. Hoveddyse
26. Venturiindgang
27. Braendstofforsyningskanal
28. Pakning (membran)

I »Model Airplane News« juni- 
nummer fra 1982 havde Dario 
Brisigella nedenstaende artikel om 
karburatorer til jumbo- 
modelmotorer. Dario Brisigella er 
en af eksperterne pa omradet, idet 
han er forhandler og 
servicetekniker for Quadra- 
motorerne i USA. Og han er en af 
hovedkrsefterne bag Quadra- 
motorernes udvikling fra 
industrimotorer til velegnede 
modelfly-motorer.
Benny Juhlin har oversat og 
bearbejdet.

Som sa mange andre »01d Timers« er ogsa 
jeg blevet presset til at 0se af mine erfarin- 
ger og det kendskab, jeg har erhvervet gen- 
nem mange ars arbejde inden for model- 
flyvning og RC-flyvning. Jeg tror fast pa, 
at vi laerer noget hver dag i vort liv, og det 
er ogsa hensigten med denne artikel: at for- 
0ge din viden.

De fleste aktive RC-flyvere er saerdeles 
godt informeret angaende almindelige mo- 
delmotorers (gloderars) virkemade og be- 
tjening, men med indforelsen af de storre 
industrimotorer, bedre kendt som kaede- 
savsmotorer, vil de fleste finde, at mere vi
den vil vaere nodvendig, for bedre at forsta 
hvorledes de virker.

Bortset fra deres fysiske storrelse og an- 
vendelsen af taendsystem og taendror er vir- 
kemaden som for gloderorsmotorerne. 
Hvis man taenker nogle ar tilbage til model- 
motorernes barndom, vil man konstatere, 
at vi nu er tilbage, hvor vi startede. Den 
kendsgerning viser, at mange ting aendrer 
sig for til sidst at vende tilbage til deres ud- 
gangspunkt.

Hvis noget har aendret sig gennem arene 
pa de sma to-takts motorers omrade, er det 
karbureringssystemet, og er der noget, der 
ikke helt forstds vedrorende kaedesavsmo- 
torernes virkemade, er det deres membran- 
karburator, der anvendes pa de fleste fabri- 
kater af disse motorer. Jeg haber at kunne 
kaste lys over dette mysterium vedrorende 
disse karburatorer.

Med lidt mere oplysning vil jumbo-flyve- 
re bedre forsta, hvordan en sadan karbura- 
tor fungerer og herigennem finde det lettere 
at foretage de nodvendige justeringer, der 
skal til for at na det optimale resultat.

Nu til alle jer ejere af kaedesavsmotorer, 
som har undladt at skille jeres karburatorer 
ad; jeg ma rose jer for jeres utrolige klog- 
skab. Og for jer andre, der har foretaget 
lidt mere end blot et kig ind i karburatoren, 
vil jeg habe, at jeres motorer stadig korer. 
Hvis det ikke er tilfasldet, sa laes videre,

hvem ved, maske gives der her tilstraekkelig 
information til, at du igen kan fa din motor 
til at fungere som beregnet.

Jeg haber ikke, at dette munder ud i den 
klassiske situation: at lidt viden er farligere 
end slet ingen.

De to mest anvendte karburatorer pa kae- 
desavsmotorer er Tillotson HU-serie og 
Walbro WA-serie.

Deres ydre mal og udseende er meget lig 
hinanden, lige som deres funktionsmade. I 
mange tilfeelde er de direkte ombyttelige.

Selvfolgelig er der mange andre fabrika- 
ter og modeller, der kan bruges, men i prin- 
cippet er deres virkemade den samme. Her 
vil jeg dog advare mod at installere en stor- 
re karburator i det hab, at man sa far en 
storre ydelse. Som man vi forsta, kraever en 
motor en karburator med bestemte 
egenskaber for at yde sit bedre, og denne 
karburator er den udstyret med fra fabrik- 
ken.

M embrankarburatoren er faktisk et kon- 
struktivt vidunder, husk pa ikke alene inde
holder denne lille terning det grundlaeggen- 
de system, der udmaler blandingen braend- 
stof/luft til den foreliggende motor, men 
der er ogsa en meget effektiv lille braend- 
stofpumpe, der transporterer braendstof 
fra tank til karburator.

Foruden de komplicerede funktioner, 
karburatoren skal udfore, er den konstrue- 
ret saledes, at den kan udfore dem i enhver 
stilling og hojde.

To funktioner
Generelt sagt udforer en moderne mem- 
brankarburator to funktioner: pumpefunk-

tionen og blandings-udmalingsfunktionen. 
For bedst at forsta, hvorledes disse funktio
ner virker, vil vi se pa hver funktion for sig 
ud fra den viste snittegning. Da pumpe- 
funktionen er den simpleste, vil vi begynde 
med den.

Braendstofpumpen er placeret i den 
overste del af tegningen. Pumpen er selv- 
folgelig af membrantypen, den pulserende 
bevasgelse af membranen (4) kommer di
rekte fra motorens krumtaphus og opstar 
ved stemplets bevasgelse i cylinderen, og 
kommer ind gennem kanalen (8) direkte 
gennem et lille hul, eller et lille ror, i krum- 
taphuset, herfra gennem en kanal, op i im- 
pulskammeret (5).

Hver gang stemplet bevaeger sig fra sin 
bundstilling til topstilling opstar et under- 
tryk i krumtaphuset, der gennem indgan- 
gen (8) og dens kanal til impulskammeret 
(5) far membranen (4) til at svinge opad. 
Herved dannes et undertryk under mem
branen i braendstofkammeret (3), og 
brasndstof suges gennem brasndstofniplen 
(9) og tilhorende kanaler op i dette gennem 
indgangsventilen (6).

Omvendt: Ved stemplets nedadgaende 
bevaegelse dannes et overtryk, og dette far 
pumpens membran til at svinge nedad, 
hvorved den indsugede brasndstofmaengde 
presses fra braendstofkammeret gennem en 
kanal og gennem udgangsventilen (2). Nar 
braendstoffet forlader udgangsventilen (2), 
er det under tryk og passerer gennem filtret 
(1) og ind i braendstofforsyningskanalen 
(27). Ved enden af kanalen stoppes og regu- 
leres braendstofstrommen af indgangsventi- 
fortscettes nceste side
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len (24). Med pumpen k0rende mellem
2.000 og 10.000 om dr./m in. vil membran- 
pumpen fungere. Sa meget om pumpede- 
len.

I de fleste karburatorer af denne type er 
pumpemembran, indgangs- og udgangs- 
ventil udfort i et stykke gummi, der samti- 
dig er pakning mellem pumpedaeksel (7) og 
karburatorhus (14). De to ventiler er af en 
type, men kalder »flapper valves« pa grund 
af den lille gummilap, der daekker over ka- 
nalerne. De kaldes ogsa envejsventiler.

Membranpumpen er, hvad man kalder 
»idiotsikker«, og sa sikker som man kan 
forlange, men som ved enhver ting frem- 
bragt af menneskehand er der altid en eller 
anden, der kan odelaegge det. Her er nogle 
af de mest almindelige fejltagelser, der kan 
begas:
a. Man kan, efter at have adskilt karbura- 

torens pumpesektion af en eller anden 
grund, genmontere pumpemem- 
bran/pakning forkert, sa indgangs- og 
udgangsventiler ikke fungerer korrekt.

b. Ved montage af karburator pa krumtap- 
hus kan tilhorende pakning vendes for
kert, saledes at impulskanalen til pum
pen blokeres.

c. Og sidst men ikke mindst, lad os ikke 
glemme en tilproppet eller klemt braend- 
stofslange mellem tank og karburator el
ler lukket ventilation til tank.

Braendstofpumpen har bedst af at vaere 
overladt til sig selv, dog vil jeg anbefale, at 
man af og til kontrollerer braendstoffilte- 
ret, specielt hvis der ikke er indskudt filter 
mellem tank og karburator/braendstof- 
pumpe.

Normalt kan man regne med, at braend- 
stofpumperne der anvendes i kaedesavsmo- 
torer, er i stand til at lofte braendstoffet 
mellem 300 og 400 mm. Dette er en stor 
fordel for os, da vi sa kan anbringe braend- 
stoftanken sa fordelagtigt som muligt, 
uden at problemet fra gloderorsmotorerne 
folger med. Jeg soger selv at anbringe tan- 
ken direkte i tyngdepunktet for at undga 
omtrimning under flyvning, efterhanden 
som braendstoffet bruges.

Blandingsdelen
Sa nu med en smule indsigt i membranpum- 
pens virkemade vil det vaere noget nemmere 
at forsta, hvorfor det tager nogen tid at 
»choke« og torne motoren, for denne giver 
livstegn fra sig, da pumpedel og tilhorende 
kanaler frem til indgangsventilen (24) forst 
skal vaere fyldt med braendstof, for karbu- 
ratoren fungerer og motoren starter. Jeg 
foretraekker at »choke« motoren, mens 
den tornes, til den giver det forste »pop«, 
sa ved jeg, at den naesten er der.

Lad os nu se pa det virkelige »hjerte« i 
systemet, nemlig blandingsdelen eller »fuel 
metering valve«. Det er klart, at dette er en 
mere kompliceret del af karburatoren, da 
den indeholder langt de fleste dele.

For bedre at forsta virkemaden for blan
dingsdelen, vil vi se pa, hvad der sker, nar 
motoren »chokes« og startes.

Forst blokeres karburatorens luftindtag.

Pa tegningen er gasspjaeldet (10) vist i lidt 
aben position, som det skal vaere ved start 
af motor, og denne tornes. Igen, som be- 
skrevet ved pumpefunktionen, vil motorens 
stempel, ved sin bevaegelse mod topstilling, 
danne undertryk (sug) i karburatorens ven- 
turiindgang (26).

Nar motoren tornes, vil det i venturiind- 
gangen (26) dannede undertryk overfores 
til membranbraendstofkammeret (17) gen- 
nem primaer, sekundaer og hoveddyse (12, 
11 og 25).

Atmosfaerens tryk virker pa »metering« 
membranen (16) gennem hullet (19). Den 
herved opstaede trykdifferens far membra
nen (16) til at bevaege sig opad, og den i 
membranens centrum anbragte knop pavir- 
ker den lange side pa kontrolarmen (20) og 
trykker imod kraften fra fjederen (18). 
Kontrolarmen (20) drejer om stiften (22) og 
dens korte arm pavirker indgangsventilen 
(24), der abnes og tillader braendstof at fly- 
de frem til braendstofkammeret (17) under 
tryk fra pumpen, og videre gennem tom- 
gangs- og hoveddyse (11, 12 og 25) og ind i 
karburatorens luftindtag (det var en or- 
dentlig mundfuld!). Og nu skulle, hvis alt 
andet eller er i orden, motoren gerne starte.

Maengden af braendstof, der tilfores mo
toren, er selvfolgelig bestemt ved hjaelp af 
tomgangsnaleventil (13) og hovednaleventil 
(23). Nar der gives gas, ved at man abner 
spjaeldet (10), og motoren gar op i omdrej- 
ninger, vil lufthastigheden i karburatorens 
venturiindgang (25) danne et undertryk, 
der formindsker det sug, motoren danner 
pa spjaeldets (10) bagside. Hvis trykket i 
venturiindgangen er mindre end trykket i 
braendstofkammeret (17), vil braendstoffet 
suges op gennem hoved- og tomgangsdyser 
og blandes med luften, der suges ind i mo
toren.

Nar motoren korer i tomgang, er spjael
det (10) mere lukket end vist pa tegningen, 
sa kun primaer tomgangsdysen (12) leder 
braendstof til motoren. Nar spjaeldet (10) 
abnes en lille smule mere, vil yderligere 
braendstof blive leveret gennem sekundaer 
tomgangsdyse (11). Ved fuldkraft-indstil- 
ling med spjaeldet (10) helt abent bliver 
braendstof trukket gennem alle tre dyser. 
To af de mest betydende dele i membran- 
karburatorens blandingsdel er kontrolar
men (20) og den tilhorende fjeder (18). Idet 
de arbejder mod trykket og bevaegelsen fra 
membranen (16), regulerer de abningen af 
indgangsventilen (24). Trykkraften i fjede

ren (18) er forudberegnet og indstillet i 
overensstemmelse med storrelse og drifts- 
forhold for pagaeldende motor. Under in
gen omstaendigheder bor fjederens tryk- 
kraft aendres. Kontrolarmens (20) form er 
ogsa meget vigtig og ma heller ikke aendres.

I mange karburatorer er kontrolarmens 
(20) facon saledes at den lange side er paral
lel med bunden i braendstofkammeret (17), 
nar indgangsventilen (24) er i lukket posi
tion.

Det er naesten umuligt her at beskrive alle 
de dumheder, der kan og vil blive begaet, 
og som kan odelaegge karburatorens blan
dingsdel — ja  maske odelaegge hele karbu
ratoren. Jeg vil kun anbefale, at man over- 
lader reparationer til fagfolk.

De fleste klager, jeg har hort vedrorende 
disse karburatorer, drejer sig om opnaelse 
af god respons fra karburatoren, nar der 
kores med reducerede omdrejninger.

Sma skridt ved justering
Da du nu af det foranstaende vil vaere i 
stand til at forestille dig, hvilke dyser, der 
er i funktion i de forskellige situationer, vil 
du forsta, at da bade tomgangs- og hoved
dyse er i brug, er indstilling af bade tom
gangs- og hovednaleventil meget vigtig og 
ma vaere absolut rigtig, men ga meget lang- 
somt frem, lidt ad gangen og ikke noget 
med halve omdrejninger ad gangen. Juster 
med kun 1/16 omdr. ad gangen eller min
dre. Det vil vaere i denne storrelsesorden ju- 
steringen skal ske.

Generelt vil normal abning af naleventi- 
len vaere 1 omdr., sa hvis alt fejler, ga tilba- 
ge hertil og fortsaet med yderligere justering 
i meget sma trin.

Der er ogsa en anden lille »pudsighed«, 
der kan opsta ved membrankarburatorer, 
hvis disse er monteret med ventilationshul- 
let (19) vendt mod luftstrommen. Denne 
position vil opbygge et storre tryk i det at- 
mosfaeriske kammer (21) pa membranens 
underside og saledes pavirke braendstofud- 
malingen, sadan at blandingen bliver for 
fed.

Dette kan nemt afhjaelpes ved at montere 
en plade foran ventilationshullet (19), sale
des at luftstrommens virkning pa atmosfae- 
risk kammer (21) afskaeres.

Under ingen omstaendigheder ma venti
lationshullet (19) blokeres eller lukkes. Sta- 
tisk atmosfaerisk tryk skal altid have ad- 
gang til atmosfaerisk kammer (21) for at 
karburatoren kan fungere. □
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P-15 -  Lille Max
-  Indendors begyndermodel med gummimotor

Et optrcek — Thorkil Voight trcekker op, mens Troels Tylvad holder modellen.

I anledning af det til maj 
kommende Danmarksmesterskab 
for indendorsmodeller bringer vi 
her tegning og beskrivelse til Erik 
Knudsens lille indendors 
begyndermodel. Erik har selv 
skrevet vejledningen herunder.

Modellen er et forsog pa at lave en inden- 
dorsmodel, som virkelig kan bygges og 
flyves af en nybegynder med ganske lidt 
hjaelp. Easy-B modellerne er slet ikke sa 
»easy« endda, men snarere en klasse, hvor 
ret erfarne modelflyvere kan begynde in- 
dendorsflyvning.

Lille Max er efterhanden bygget i 25-30 
eksemplarer bl.a. pa ungdomsskolehold, 
og alle har fungeret rimeligt. Modellen kan 
udmserket bruges som en »appetitvaekker« 
i begyndelsen af saesonen, sa man hurtigt 
far noget til at flyve — vi reserverer gerne 
en lordag i november maned i skolens gym- 
nastiksal.

Bygning af modellen
Plan, haleplan og finne  bygges af lister, der 
skaeres ud (en listeskaerer er et godt vaerktoj 
her) af en 1,5 mm balsaplade. Til de krum- 
me ribber laves en skabelon (krydsfiner), 
der har den rigtige krumning (undersiden af 
planprofilet pa tegningen). Skaer et stykke 
balsa til i bredde som ribbelaengden, sa har 
ribberne den rigtige lasngde efter udskae- 
ring.

Delene sarnies pa et plant braedt — brug 
en udvendig skabelon af lister, sa for- og 
bagkant kan fastholdes med nipsenale mod 
indersiden (nej, ikke gennem listerne) — se 
x  pa tegningen. Lim ribberne i med balsa- 
lim og lad det torre godt, inden delene fri- 
gores.

Beklcedningen foretages med fortyndet 
hvid lim og japanpapir eller silkepapir kan 
bruges. Det sasttes »slapt« pa — sma folder 
betyder ikke noget for flyveegenskaberne
— og kun oversiden af basrefladerne samt 
hojre side pa finnen (set bagfra) far be- 
klaedning. Beklaedningen ma ikke stram- 
mes med vand eller dope eller udsaettes for 
fugtighed. Det er nemmest at beklaede vin- 
gen i et stykke, inden den knaekkes til V- 
form — det kan dog blive paenest, hvis man 
gor det efter knaekket er lavet med 2 styk- 
ker papir. Skaer et lille V-hak med barber- 
blad, inden knaekket laves.

Planstotterne laves af to taendstikker el
ler hard balsa (slibes runde) — de limes fast 
pa planet, sa V-formen passer, nar de star 
lodret.

Kroppen laves af en 3 x  5 mm balsaliste 
(lim evt. 2 lag 1,5 mm sammen) med et lille 
stykke 3 x 5  mm ekstra under forkroppen
— der forstaerkes med 1,5 mm pa hver side
— det hele pudses til, sa plastikholderen

passer stramt over forkroppen, og propel- 
len peger lidt til venstre. Propelholderen 
ma ikke kunne »vrikke« pa kropslisten — 
men ma dog ikke limes fast.

Monteringen klares ved at lime haleplan 
og finne fast (finnen skra) pa kroppen. 
Knappenalen, som fastholder motoren bag- 
til saettes i bagkroppen og propel samt mo
tor monteres inden afbalanceringen. Ferst 
nu limes de to papirror (eller alu-ror) fast, 
sa tyngdepunktet ligger ca. 50 mm fra for- 
kanten af planet. Rorene klemmes lidt, sa 
planstotterne passer ret stramt — men de 
skal kunne reguleres op og ned uden anven- 
delse af void.

Gummimotoren
Motoren — se tegningen — smores med 
gummismoreolie eller amerikansk olie. Mo
dellen er flyveklar nu, og motoren skal bare 
traekkes op.

Optrcekket kan klares med handen alene, 
men en boremaskine med krog i ma anbefa- 
les, da motoren let tager over 1000 omdrej- 
ninger. Prov forst at knaekke en motor 
uden for modellen for at se, hvor mange 
omdrejninger dit motorgummi kan klare.

En hjaelper holder modellen fast ved at 
klemme om propel og forkrop. Motoren 
haegtes af knappenalen over pa krogen — 
straekkes 3-4 gange normallaengden og gi
ves nu ca. halvdelen af de onskede omdrej
ninger. Resten far motoren, mens du gor 
den kortere og kortere, sa den har normal 
laengde, nar den har faet alle omdrejninger- 
ne. Man tager nu hardt fat pa den optrukne 
motor ca. 1 cm fra optraekkerkrogen, som 
haegtes af — den frie ende af motoren snor 
sig op og danner en lokke, som forsigtigt 
anbringes pa knappenalen.

Flyvning
Modellen er nu klar til sin luftdab — den 
slippes i vandret stilling uden at skubbe el

ler kaste. Den forste proveflyvning foregar 
med ca. 200 omdrejninger. Modellen flyver 
nu — forhabentlig —■ i sma venstrecirkler 
uden at tabe megen hojde.

D ykker den, loftes planforkanten, eller 
planbagkanten saenkes (prov ca. 1 mm ad 
gangen) ved hjaelp af planstotterne i rore
ne.

Staller modellen (hakflugt), gores det 
modsatte (bagkant op eller forkant ned). 
Prov nu igen med ca. 200 omdrejninger. 
Flyver den nu paent, oges omdrejningstallet 
(med ca. 100-150 omdr. ad gangen), mens 
man justerer undervejs. Idealet ved fuldt 
optraek er, at modellen netop stiger til oftet 
i lokalet — holder sig i denne hojde nogen 
tid — taber sa langsomt hojde og lander 
med propellen gaende, men med fa omdrej
ninger tilbage.

Trimning ved at aendre pa motoren kan 
ogsa vaere nodvendig. En laengere motor 
gor modellen tungere, sa den stiger svagere 
— og kan desuden tage flere omdrejninger. 
Ogsa motortykkelsen kan varieres — husk 
bare: en kort, tyk m otor giver hurtigt stig, 
men kort motorlobetid, mens en lang, tynd 
motor giver svagt stig med lang motortid. 
Eksperimenter med dette — det er det, der 
gor den sjov at flyve med.

Modellen kan i en almindelig gymnastik- 
sal bringes til at flyve over 1 minut (A-di- 
plom) — nogle kan fa den over 1 Zi minut. 
Jo lettere den er (4-5 gram er almindeligt), 
jo  bedre flyvetider. Forsynes den med en 
storre og lettere traepropel i stedet for pla- 
stikpropellen, fas meget hojere flyvetider, 
men det er en anden historie.

God fornojelse! □

Pa de nceste to sider er der tegning i 
fu ld  storrelse til Lille Max. Pr0v at 
bygge den, nar du en dag fdr et par 
timer til overs.....
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Helikopter-nyt

Selvstartere
og
pr0vestand
Lars Guldborg — kendt som QB 
(Quick Built) pa sommerlejren 
pga. sine aktiviteter i byggeteltet 
— har indsendt nedenstaende 
fiduser, der henvender sig til 
linestyringsflyvere.

De her viste tre selvstartere og provestan- 
den synes jeg er gode, da de virker som de 
skal!

Selvstarter nr. 1
Denne har jeg lavet af et stykke 1,5 mm me
tal, som er bukket som et W og er skruet pa 
et stykke 100x100x 10 mm spdnplade, 
hvori der i hvert hjorne bores et hul til et 
stort som eller lignende, der fastholder pla- 
den under brug. 1 W ’et er der boret et hul 
hele vejen igennem til en split. I det ene V 
skal der sidde en fjeder, som sidder fast i 
splittens midte.

Selvstarter nr. 2
Er en selvstarter specielt beregnet til com- 
batmodeller. Den bestar af en traekasse pa

40 x  30 x 10 cm. Indeni er der en flamingo 
(skum) klods, hvor profilet til din model er 
skaret ud. Profilet i klodsen skal vaere 2-3 
mm storre end modellens. Pa kassen saettes 
et kosteskaft eller lignende, som er 1 m 
langt. Det ville nok vaere godt, om du satte 
en stiver fra kassen til kosteskaftet. Til sidst 
skal der sidde et oje pa hvert hjorne, og 
derfra skal der sidde en snor til en plok i 
jorden.

Selvstarter nr. 3
Virker pa samme made som 1, men er mere 
enkel. Den laves af et stykke fladjern eller 
en plok, hvorpa der saettes et U, som er la- 
vet af 1,5 mm metal. I U ’et er der boret et 
hul i hver side til en split. I splitten saettes 
en snor, som er godt 1 m laengere end dine 
liner — det samme som ved l ’eren.

Prnvestand
Provestanden passer til alle motorer undta- 
gen Cox 0,8. Den er lavet af bog eller me
tal. Den laves som vist pa tegningen. I mid- 
ten af klodsen laves en revne, der er ca. 10 
mm bred og ca. 95 mm lang. I bunden skal 
der vaere et hak pa hver side, som er ca. 16 
mm bredt. Til sidst skal boltenes hoveder 
files til, sa de bliver ovale med to flade sider 
(ma ikke kunne dreje). De to plader, der 
skal sidde pd toppen af klodserne, skal vae
re af metal, ellers duer de ikke.

Nar motoren skal kores til, saettes den pa 
toppen og spaendes fast med metalstykker- 
ne. □

Til glaede for helikopterinteresserede kan 
jeg oplyse, at jeg netop har modtaget to he- 
likopterbyggesaet med henblik pa at bringe 
en test af dem i de kommende numre af 
Modelflyve Nyt.

Det drejer sig om Graupner Bell 222 
Trainer og den nye Graupner Helimax.

Det umiddelbare indtryk af byggesaettet 
til Helimax’en er, at det bestar af mange 
meget fint forarbejdede dele, som baerer ty- 
deligt praeg af, at der er gjort alt, hvad der 
er muligt for at gore den let. Og en ting, 
som jeg synes ser ud til at vaere en god ide, 
er, at det er muligt at montere enten en 
standard 6,5 cmJ fly-motor, eller en stan
dard 10 cm3 fly-motor. Dog kraever 10 cmJ- 
motoren et ombygningssaet. Bortset fra 
dette ombygningssaet ser det ud til, at byg
gesaettet indeholder alle nodvendige dele 
inch kuppel til beskyttelse af radioanlaegget 
og fittings til montering af radioen. Des- 
uden medfolger en byggevejledning pa 
tysk, som dels bestar af et haefte med tekst 
og et ark med billeder, som viser bygningen 
pa forskellige stadier.

Byggesaettet til Bell 222 bestar af et me- 
kaniksaet med faerdigsamlede enheder sa- 
som motordel, rotorhoved og haledrev. 
Derudover er der et »Platinenset«, som er 
byggesaet til chassisramme og haleudligger. 
Dette saet er fortrinsvis faerdigudstansede 
aluminiumsdele og div. fittings til styresy- 
stemet. Endelig er der et byggesaet til en 
krop. Denne krop bestar af tre lexanskal- 
ler, som monteres uden om den ellers flyve- 
klare chassisramme. Byggesaettene til · 
222’eren indeholder endvidere en udmaer- 
ket byggevejledning pa tysk, engelsk, 
fransk og hollandsk.

Dette var en kort beskrivelse af mine 
umiddelbare indtryk ved modtagelsen af de 
to meget fine byggesaet fra Graupner. En 
mere udforlig beskrivelse af bygning og 
flyvning med de to modeller vil komme i 
kommende numre af Modelflyve Nyt, be- 
gyndende med Bell 222 — forhabentlig i nr. 
2/83.

Hvis du ikke kan vente med at fa yderli- 
gere oplysninger om de to modeller, er du 
velkommen til at kontakte mig. Dette kan 
ske mandag, onsdag og torsdag kl. 18-20 pa 
tlf. 09-16 04 48, vaerelse 208 eller weekend 
pa tlf. 09-32 12 58. Rasmus Larsen

Specifikationer
Helimax Bell 222

Hovedrotor, 0 1185 mm 1470 mm
Halerotor, 0 262 mm 275 mm
Kroplasngde 1140 mm 1230 mm
Totallasngde 1330 mm 1675 mm
Hojde
Udveksling,

440 mm 405 mm

hovedrotor
Udveksling,

7,17:1 9,928:1

halerotor 1,79:1 2,142:1
Vasgt 3.200 g 4.300 g
Motor 6,5-10 cm310 cm3 special 

motor (med i 
byggesaet)
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Robbe og Futaba fjernstyringsanlseg til 
TRANSMERC minipris...

Robbe Promars
— et anlaeg med mange muligheder 
Robbe Promars i et fo rm a ls tjen lig t design 
med det let overskuelige skra modulpanel. 
Robbe Promars leveres med sendermodul, 
modtager, krysta ller, 1 servo, 1 servoholder og 
kontaktsaet. A lle  Robbe servoer og Futaba 
servoer med trepo le t s tik  kan bruges til 
anlaegget.
Robbe Promars kan udbygges til 8 kanaler og 
forsynes med en lang raekke specia lm oduler, 
efterhanden som man far brug for det.

Robbe Terra Top
— prisbilligt kvalitets RC-anlaeg
Kan udbygges til 8 kanaler — modulanlaeg pa 
27, 35 eller 40 MHz.
Anlaegget leveres med sender, modtager, 
moduler, 4 servoer, servoholdere, 
hurtigop lade lige akku ’s i sender og modtager, 
krystaller, kontaktsaet, servoforlaengerledning, 
rem og servotilbehor.
TRANSMERC minipris kr. 1.995,00.
Samme anlaeg med 3 servoer og m ultilader — 
kr. 2.050,00.

Futaba RC-anlaeg

Futaba 7FG, FM anlaeg, sender m. dual 
rate/exponentialstyring. mixer til flere ka
naler, ATV og ATL system indbygget. alle 
servoer kan vendes fra sender. 7 kanaler. 
Med saettet folger sender, modtager. NC 
akku til sender og modtager. Futaba dob- 
belt oplader, 1 servo samt diverse tilbehor.
Futaba 5FG, som Futaba 7FG. dog uden 
mixer. 5 kanaler. Med 1 servo.

Futaba FP-4L. AM 27 MHz anlaeg m. 1 servo
samt div. tilbehor.

Futaba FP-4L, FM anlaeg m. 1 servo samt 
div. tilbehor.

Futaba 2GS, AM 27 MHz anlaeg m. 1 servo 
samt diverse tilbehor.
Futaba FP-2L, AM 27 MHz anlaeg m. 1 servo 
samt div. tilbehor.
Futaba FP-3L. AM 27 MHz anlaeg m. 1 servo
samt div. tilbehor.

Futaba Rate Gyro — Har du besvaer med at 
holde halen lige pa din helikopter, sa prov 
en Futaba Rate Gyro (auto-pilot). Den er la- 
vet pa samme made som, hvad man bruger i 
rigtige fly og skibe.

DaTransmerc er et postordrefirma, bedervi dig nngeforst. hvis du vil aflaegge bespg *  Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger *  Hovedkatalogertra Robbe, Multiplex, Graupner, 
Carrera og Hegi koster kr. 35,- pr. stk. + 12 kr. porto. Send belpbet i check eller frimaerker *  Vi sender over hele Skandinavien *  Forbehold for trykfejl og prisaendringer.

TRANSMERC
Naestvedvej 73, Barse, 4720 Praesto
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag kl. 9.00-15.30.

03-79 19 55 mandag-fredag kl. 15.30-18.30, samt lordag kl. 9.00-12.00



TRANSMERC vil i l0bet af 
forar og sommer fa mange 
spaendende sma-modeller 
pa lager — bade svaevefly, 
kunstfly, skalafly og sports- 
modeller.

Modsaetninge
(en Mile og vagen kar

Tegninger
Tegninger af Lars Holmgrens »J 21« til 0,8 
cm3 motor fra det svenske »AIIt om Hobby« 
pa lager. Desuden har vi ogsa en del ameri- 
kanske tegninger til samme motorstorrel- 
se.

Sma kraftkarle ....
Cox Tee Dee 0.20 — 0,33 cm3, 28 gram.

Cox Pee Wee 0.20 — 0,33 cm3, 21 gram.

Modeller

Phoebus
Spaendvidde 1220 mm.
Laengde 560 mm.
Flyvevaegt uden anlaeg 155 gram. 
Byggesaettet leveres med speciel 
kunststofkrop, skumkaerner til vingerne, 
tegning og traedele.

Mini-Bell (Mini SR Falcon)
Spaendvidde: 635 mm. 
Flyvevaegt: ca. 300 gram. 
Motor: 0,3 cm3.

Mach-Mini
Spaendvidde: 820 mm. 
Laengde: 690 mm. 
Flyvevaegt: ca. 550 gram. 
Motor: 0,8-1 cm3.

Motorer til jumbo-modeller
Quadra 35 cm3, vaegt 1.700 gram.

(... som er
Jumbo-modeller 
fra Bud Nosen
Bud Nosen byggesaet skaffes i det omfang 
det er muligt, men du ma tage dem som de 
er, og med den nuvaerende amerikanske 
kurs er de relativt dyre.

Mustang P51-D, 2,55 m spaendvidde.

Cox Babe Bee 0.49 — 0,8 cm3, 50 gram. 
Cox Black Widow — 0,8 cm3, 70 gram.

Cox Tee Dee .51 0,8 cm3, 43 gram.

G-Mark 0.3 — 0,5 cm3 m. daemper.

G-Mark 0.61 — 1.0 cm3 m. daemper 
og karburator.

Webra T4, 15 cm3 4-takt, vaegt 930 gram.

Kavan KF50. 50 cm3, vaegt 2.400 gram, 
ydelse 4,1 HK, 4-takt.

Tartan Boxer 44 cm3, vaegt 1.600 gram, 
ydelse 2,85 HK.

Jodel
Spaendvidde: 800 mm. 
Laengde: 590 mm. 
Flyvevaegt: ca. 300 gram. 
Motor: 0,3-1,0 cm3.

* '  »

Piper J-3 Cup, 2,75 m spaendvidde.



rne modes
vaere lige sa god... )
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Kobra
Spaendvidde: 730 mm. 
Laengde u. motor: 520 mm. 
Flyvevaegt: ca. 500 gram. 
Motor: 0,8-1 cm3.

Zaunkonig
Spaendvidde 410 mm. 
Laengde: 415 mm.
Flyvevaegt: ca. 350 gram. 
Motor: max. 0,8 cm3.

Mini-akkus
4.8 V, 90 mAh, vaegt 35 gram
4.8 V, 120 mAh, vaegt 42 gram
4.8 V, 180 mAh, vaegt 48 gram
4.8 V, 225 mAh, vaegt 55 gram

Mini-servoer

Futaba-Robbo miniservo
Mai: 30,4x28x16 mm 
Vaegt: 24 gram 
Stik: Robbe-Futaba

Digifleet miniservo
Mai: 29x28x 13 mm 
Vaegt: 16 gram 
Stik: Futaba-Robbe 
Pris: kr. 230,-

Λ
I Multiplex Pico-servo

Mai: 31 x 30x14 mm 
Vaegt: 19 gram 
Stik: MPX

stor o g ... )
Pilot jumbo-modeller

Piper Cup J-3, spaendvidde 2680 mm, 
laengde 1670 mm, vaegt 6,5 kg, motor 10- 
30 cm3.

Bellanca Decathlon, spaendvidde 2438 
mm, laengde 1630 mm, vaegt 5,5-6 kg, 
motor 10-30 cm3.

Pitts S-2A, spaendvidde 1740 mm, laengde 
1470 mm, vaegt 6-7 kg, motor 10-30 cm3.

Big Rainbow, spaendvidde 2540 mm, 
laengde 1800 mm. vaegt 5.5-6 kg, motor 10- 
20 cm2.

Diabolo. spaendvidde 2300 mm, laengde 
1730 mm. vaegt 7.5 kg. motor 30-40 cm3.

Bucker Jungmann, spaendvidde 2110 mm, 
laengde 1860 mm, vaegt 6-7 kg, motor IQ-
30 cm3.

Skyline Super Micro Servo
Mai: 27 x 24 x 12 mm
Vaegt: 12 gram
Stik: Futaba-Robbe-MPX

Mini-modtagere

Robbe-Futaba minimodtager
7 kanaler
Mai: 52x31 x22 mm 
Vaegt: 30 gram 
Kanalafst. 10 kHz 
Frekvens: FM 27-35-40 MHz

ρ ι κ

! · ϋ
Skyline Mini modtager
4 kanaler
Mai: 47 x 23x21 mm 
Vaegt: 30 gram 
Kanalafst.: 10 kHz 
Frekvens: FM 35 MHz

Becker minimodtager
4 kanaler
Mai: 44 x 26 x 20 mm 
Vaegt: 18 gram 
Kanalafst.: 10 kHz 
Frekvens: FM 35 MHz

Multiplex Micro 9 modtager
9 kanaler
Mai: 51 x 39x21 mm 
Vaegt: 42 gram 
Kanalafst.: 10 kHz 
Frekvens: FM 27-35-40 MHz

Husk!
Nar du handler hos 
Transmerc, har du en 
billig og sikker 
leverandor, ikke alene i 
ar, men ogsa naeste ar, 
og naeste ar, og sa 
fremdeles, akkurat som 
du har haft de sidste 
seks ar.



TRANSMERC modelbiler til minipriser
Terraengaende 
modelbiler m. 
forbraendingsmotor

Graupner Fairlady 240 Z
Laengde 580 mm. Motor 3,5-4 cm3, 
uafhaengig hjulaffjedring.

Graupner Baja-Bug
Laengde 580 mm. Motor 3,5-4 cm3, 
uafhaengig hjulaffjedring.

Robbe Romax-Racing
Lasngde 500 mm. Motor 3,5-4 cm3, 
uafhaengig hjulaffjedring m. olie- 
stoddaempere.

Robbe Romax
Laengde 500 mm. Motor 3,5-4 cm3, 
uafhaengig hjulaffjedring.

Robbe Truck og Trailer
Total laengde Truck og Trailer 1010 mm, Truck 495 mm. Sporvidde: forhjul 143 mm, 
baghjul 135 mm, to-trins udveksling, kardanaksel m. kron- og spidshjul, fartregulator, 
motor Mabuchi 540 S.

Robbe Romax Expert
Laengde 520 mm. Motor 3,5-4 cm3. 
Uafhaengig hjulaffjedring med olie- 
stoddaempere.

MPX Super Trial 566 B
Trial’en har seks hastigheder frem, 1 bak 
og bremse. Laengde 380 mm. Vaegt 
komplet m. anlaeg 1.250 g.

Terraengaende 
modelbiler med 
el-motor

imm t; t;
il

Graupner Land Jump 4WD
Laengde 515 mm. Motor 3,5-4 cm3, 
uafhaengig hjulaffjedring.

Robbe Desperado
Laengde 300 mm. Motor Mabuchi 540 S og 
trinlos fartregulator frem og bak.

Multiplex Mercedes Benz 500 S
Laengde 490 mm. Leveres med indbygget 
1,7 cm3 motor og selvstarter.

Robbe Toyota Hilux
Laengde 410 mm. Motor Mabuchi 540 S. 
Kobling, gearkasse og fartregulator.

Da Transmerc er et postordrefirma, beder vi dig ringe forst, hvis du vil aflaegge besog ★  Ring eller sknv til Transmerc efter kataloger ★  Hovedkataloger fra Robbe, Multiplex. Graupner, 
Carrera og Hegi koster kr. 35,· pr. stk. + 12 kr. porto. Send belobet i check eller frima=rker *  Vi sender over hele Skandinavien ★  Forbehold for trykfejl og prisaendringer.
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Laeserbreve

Fra hojvinget til 
lawinget RC-model
Da jeg kun har flojet med hojvingede modeller 
som QB 15 og Snoopey, ville jeg here, om der 
skulle vaere nogen, der i Modelflyve Nyt vil be- 
skrive overgangen til lawingede modeller.

Pa forhand tak.
RENE MELCHIOR 

Engelstrupvej 6, 4571 Grevinge

Kcere Rene,
Vi har ladet din ben gd videre til vore medarbej- 
dere. Men skulle der blandt Iceserne vcere nogen, 
der kommer dern iforkobet med et godt svar, id 
skal de vcere meget velkomnel Red.

Sma RC-modeller og 
mini-grej
I sidste nummer svarede I mig, at det amerikan- 
ske Digifleet-maerke laver nogle sma servoer pa 
15-16 gram, og at man selv kan lave en modtager 
pa 14-15 gram. Sa jeg haber, at I vil sende eller 
skaffe mig et diagram over en mini 35 MHz 
modtager og eventuelt beskrivelse af, hvordan 
man kan lave den om til en 8 kanals modtager pa 
27 MHz (jeg har et anlaeg med udskiftelige mo- 
duler). Hvor kan man kobe servoerne, og hvad 
koster de cirka (for jeg er kun 14 ar og har max. 
100 kr. om maneden til radighed, og det raekker 
ikke langt, nar der er tale om noget sadant mini- 
mini-grej)?

Jeg har allerede en Kobra (kobt hos Trans- 
merc), og den er mig og min far ved at ombygge, 
sa den bliver mere skalarigtig, men vores pro
blem er cockpittet, for vi ved ikke, hvad det skal 
laves af og hvordan det skal formes. Nu ma dette 
ikke misforstas, for jeg vil gerne ned i endnu 
mindre modeller.

1 skal have tak for tegningen til Hr. Hyst — 
jeg er ved at foretage forberedelser til bygnin- 
gen.

Tillykke med et godt blad!
Venlig hilsen,

THOMAS PILEGAARD 
Teglmarken 65, 8800 Viborg 

Tlf. 06-61 59 51

Kcere Thomas,
Tak for brevet og din bemcerkning om bladet. Vi 
ma lige rette en fejl — Digifleet-moerket er fak- 
tisk engelsk, vi skrev forkert i svaret til dig. Men 
det er selvfolgelig underordnet. Omtalen af de 
smd RC-modeller har fdet nogle forretninger til 
at interessere sig for mini-mini-grejet, og du vi! i 
dette blad kunne finde en forhandter af 
Digifleet-mcerket ved at Icese annoncerne.

Mini-modtageren har vi bedt om beskrivelse 
og diagrammer til, men vi ma pcent vente, indtil 
den pdgceldende far tid til at skrive artiklen og 
lave de nodvendige illustrationer.

Kan nogen a f Iceserne hjcelpe med et mere ska- 
larigtigt cockpit til Kobra’en? — Du kunne md-

ske soge hjcelp i den lokale klub, Viborg Model- 
flyveklub, hvis kontaktmand er Hans T. Lorent- 
zen, tlf. 06-62 76 03.

Held og lykke med Kobraen og Hr. Hyst!
Red.

Alle undrer sig
I sidste nummer af Modelflyve Nyts lseserbrev- 
kasse undrer Lyngby Modelflyveklub og RC- 
unionens formand sig over, at der kun er afsat
15.000 kr. til hobbyflyverne pa RC-unionens 
budget 1982/83. I Modelflyveklubben Comet 
undrer vi os ogsa, men nuvel, vi haber at se man
ge flere hobbyflyvere pa RC-unionens repraesen- 
tantskabsmode i 1983, saledes at hobbyflyverne 
ogsa kan komme til at pavirke RC-unionens 
budget.

Hvad far RC-unionens medlemmer ud af det 
arlige kontingent pa 33.000 kr. pr. ar til KDA? 
Samme sporgsmal blev stillet pa 1982 repraesen- 
tantskabsmodet, men blev aldrig klart besvaret.
Vi haber pa et svar.

Til orientering betaler Linestyringsunionen 
800 kr. arligt til KDA for ca. 200 medlemmer, og 
hver af de ca. 25 konkurrenceflyvere, der onsker 
international konkurrencelicens, betaler desuden 
selv hver 80 kr. arligt.

RC-unionen skal i ar genforhandle kontrakt 
med KDA, sa det var maske en ide, at RC-unio
nen i lighed med Linestyringsunionen betalte 4 
kr. pr. medlemmer eller ca. 8.000 kr. i arligt 
kontingent, og at konkurrenceflyverne selv be
talte omkostningerne for deres sportslicens. 
Denne nye KDA kontrakt, der vedrorer sa man
ge penge, mener vi bor forelaegges og godkendes 
af RC-unionens repraesentantskab, inden den 
underskrives af RC-unionen.

Er det muligt, at lokalklubbernes kontakt- 
maend kan fa RC-unionens driftsregnskab og 
kommende ars budget tilsendt senest 14 dage for 
indsendelsesfristen udlober (15. September) for 
forslag, der skal behandles pa RC-unionens re- 
praesentantskabsmode? I forbindelse med 1982 
modet fik klubberne tilsendt regnskab og bud- 
getter 2-3 uger efter indsendelsesfristens udlob. 
Det levner ikke klubberne mange chancer for at 
komme med relevante forslag til repraesentant- 
skabsmodet, ej heller giver det os tid nok til at 
diskutere budgetter og regnskab pa det ordinaere 
klubmode, der som regel kun afholdes en gang 
om maneden.

I formandens svar til Lyngby Modelflyveklub 
efterlyses gode forslag til hobbyflyveaktiviteter. 
Hermed folger Comet opfordringen. Vaer sa 
god, hr. formand:
1. De 25.000 kr., der bliver tilovers i budgettet, 

nar KDA kontingentet reduceres til 8.000 kr., 
kunne passende anvendes til hobbyflyverak- 
tiviteter.

2. Nedsaet et hobbyflyverudvalg, der skal side- 
stilles med sportsligt udvalg.

3. Genindfor RC-sommerlejren.
4. Giv okonomisk stotte til afholdelse af RC-se- 

minarer i relevante emner som aerodynamik, 
RC-modelfly, byggeteknik, osv.

5. Afhold fly-ins, hvor hobbypiloterne kan mo
des og flyve sammen.

6. RC-stoffet i Modelflyve Nyt bor forbedres, 
isaer begynderstoffet samt konstruktions- og 
byggeartikler.

7. Fremskaf RC-foredragsholdere, der kan re- 
kvireres af lokalklubberne, og hvor RC-unio- 
nen betaler en del af de eventuelle omkostnin- 
ger.

8. I forbindelse med drift og etablering af RC 
modelflyvepladser, kunne RC-unionen hjael-

pe lokalklubberne, safremt unionen havde en 
flyvepladskonsulent samt et standard skema- 
saet, hvor alle juridiske og miljomasssige ske- 
maer var samlet.

Med venlig hilsen,
MODELFLYVEKLUBBEN COMET 

v. Benny Steen Nielsen 
Solvaenget 8, 2791 Dragor

Man kan ikke sammenligne KDA-kontingenter- 
ne for RC-unionen og Linestyringsunionen, da 
RC-unionens medlemmer alle er organisations- 
medlemmer a f KDA, mens Linestyringsunionens 
tilslutning er kollektiv. Og vi har forstdet, at 
KDA i forbindelse med de igangvcerende over- 
enskomstcendringer ikke Icengere vil acceptere 
kollektive tilslutninger. Det bliver sdledes snare- 
re Linestyringsunionen, der skal op pd vort ni
veau! RC-unionens bestyrelse er iovrigt ikke ind- 
stillet pd at acceptere kontingentmcessige cen- 
dringer i forbindelse med en eventuel ny over- 
enskomst med KDA, og vor udgift i 1983 bliver 
derfor kr. 15,- pr. medlem eller omkring kr. 
28.000,- ialt.

RC-unionens regnskabsdr slutter den 30. Sep
tember, og det er noget a f en bedrift a f unionens 
regnskabsforer og revisorer blot at fa  regnskabet 
sendt ud til klubberne for reprcesentantskabsmo- 
det, der jo  finder sted den sidste sondag i okto- 
ber. Og det er ogsd svcert at fremskynde budget
tet, da man gerne vil kende regnskabet i hoved- 
trcek, fo r man pudser budgettet af. Men eventu
elle cendringsforslag til budget og regnskab er 
heller ikke underlagt den indsendelsesfrist (15. 
September), som gcelder for anmeldelse a f for
slag til reprcesentantskabsmodets dagsorden. 
Man kan altid — uden forudanmetdelse — stille 
cendringsforslag til disse to punk ter pa dagsorde- 
nen. Hvilket der jo  iovrigt blev gjort brug a f i 
1982.

Ole Meyer

I forbindelse med denne debat henvises iovrigt til 
Ole Meyers artikel pd side 00.

Hvem skal nu betale?
Benny Juhlin, du skriver i RC-Skalahjornet, at 
grupperne under Sportsligt Udvalg ma spare. 
Det er en utrolig pastand i betragtning af jeres 
udvalgs okonomiske kup ved sidste repraesen- 
tantskabsmode, hvor det lykkedes for det 
Sportslige Udvalgs reprassentanter at fa tildelt 
storsteparten af de to radighed vaerende midler 
for 1983, pa trods af at konkurrencepiloterne 
kun taeller ca. 10% af RC-unionens medlemmer.

Vi er en del hobbyflyvere, der mener, at du 
bor undlade at svinge tiggerstaven over vore 
hoveder i disse spalter, og at du i det hele taget 
bor indtage en mere beskeden holdning til RC- 
unionens pengekasse.

Det er mange hobbyflyveres onske, at der bli
ver dannet et hobbyflyverudvalg, der kan vareta- 
ge flertallets interesser i RC-unionen ved at 
ivaerksaette aktiviteter for hobbyflyvere, saledes 
at vi alle kan have gavn af at vaere medlemmer, 
og ikke kun vaere passive bidragydere og modta- 
gere af dette udmaerkede blad.

Efter sidste reprasentantskabsmode er der 
fremkommet megen kritik af RC-unionen rundt 
omkring i forskellige klubber. Grunden hertil er 
den skaeve fordeling af pengene i 1983. Derfor 
ma Sportsligt Udvalgs budget beskaeres kraftigt 
ved nseste repraesentantskabsmode, saledes at de

fortscettes nceste side
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omcalte aktiviteter kan fremmes, og uro og split- 
telse i RC-unionen kan undgas. Der kommer 
trods alt kun kontingent ind fra 1880 medlem- 
mer og ikke fra de 10.000, som Sportsligt Ud- 
valgs budget svarer til.

Jeres onske om at rejse til NM, VM og andre 
interessante staevner, uden at I selv betaler, kan 
kun opfyldes ved at I skaber den omtalte fond. 
Denne fond bor skabes ved aktivt arbejde og ik
ke ved en kontingentforhojelse, hvilket jeg for- 
moder at du har i tankerne, da en forhojelse kun 
vil give en alvorlig splittelse i unionen. Denne 
splittelse vil ikke blive forhindret af de velsignel- 
ser og luftkasteller, du stiller i udsigt i din arti-

kel. Ved aktivt arbejde forstar jeg, at I ma arran- 
gere staevner, traef, udstillinger og andre aktivi
teter, der kan give indtaegter til fonden. Jeg er 
sikker pa, at mange hobbyflyvere er villige til at 
stotte og hjaelpe jer med dette arbejde, og et Su
dani samarbejde vil styrke unionen til gavn for 
os alle.

Med venlig hiisen,
J0RGEN PETERSEN 

Anemonevej 26, 3650 01stykke

Da dette Iceserbrev henvender sig direkte til Ben
ny Juhtin har vi bedt om en kommentar fra Ben
ny:

Betaler vi fo r  meget?
Kaere Jorgen!
Dit indlaeg gor mig bade lidt ked af det, men 
samtidig glad, fordi vi maske kan fa en series 
diskussion om et vigtigt emne!

Om jeg bliver ked af det eller ej kan jo vaere 
sagen uvedkommende, men kedeligt er det, at 
vor unions medlemmer abenbart skal deles op i 
to modstridende grupper, sakaldte »hobby«pilo- 
ter og sa konkurrencepiloter. — Som jeg ievrigt 
ogsa skrev i den artikel, sa er det efter min me- 
ning en kunstig og ikke saglig opdeling.

Vi er alle hobbypiloter, om jeg ma be’, men du 
har ret i, at nogle af vor unions medlemmer ogsa 
holder af lidt kappestrid, og det er efter min me- 
ning slet ikke darligt, for disse medlemmer bliver 
herved nodt til at gore et ekstra stykke arbejde 
med at udvikle byggeteknik og flyveteknik. Net- 
op dette skulle da meget gerne komme alle i 
unionen til glaede. Vi haber i hvert fald pa, at vi 
kan delagtiggore alle »hobbyflyvere« — os 
hobbyflyvere — i hele unionen, gennem vort 
blad, netop om disse kammeraters erfaringer. 
Har vi ikke gjort det godt nok, sa ma vi gore det 
i fremtiden.

Men man kan jo ikke vaere med i konkurren- 
cer uden at have nogle at konkurrere med. At 
deltage i NM og VM, disse velsignelser og luftka
steller, som du skriver, giver os muligheder for 
at fa del i de erfaringer, man gor ude omkring i 
verden, og det skulle ogsa gerne komme alle her- 
hjemme til gavn.

Dette har slet ikke noget at gore med, at alle 
skal vasre konkurrencepiloter, overhovedet ikke, 
men alle kan have glasde af den inspiration og de 
erfaringer, der saledes bringes ud til medlemmer- 
ne som information. Hvorfor benytter klubber- 
ne rundt i landet sig dog ikke af de kammerater, 
der har deltaget i sportslige aktiviteter, til at for- 
taslle erfaringer og teknik ved klubmoder? Pa 
den made kan ogs& alle i unionen fa glasde af de 
midler, der gar til disse sportslige aktiviteter, for 
alt koster noget, ikke mindst idag, desvasrre!

Det er heller ikke gratis at dyrke aktivitet. Der 
krasves uddannelse af dommere, staevner koster 
ogsa noget, f.eks. transportudgifter, eller en del 
af dem, bar man daskke for de kammerater, der 
stiller sig til radighed som dommere. De giver jo 
afkald pa selv at flyve, for stasvnets skyld, og 
uden at nogen vil patage sig det arbejde, bliver 
der ingen konkurrencer, og dermed heller ikke 
noget af alt det, som netop skulle blive til gavn 
for alle. For du vil vel ikke have, at RC-unionen 
skal stagnere og dermed ikke lasngere kunne in- 
spirere sine medlemmer? — Sa tror jeg, at vores 
union langsomt vil do.

Du skriver, at sportsligt udvalgs budget vil 
skabe uro og splittelse i vor union! — Det hver- 
ken tror eller haber jeg pa vil ske. Budgettet 
daekker jo kun, hvad der er nodvendigt for at 
holde vor aktivitet fra forrige ar igang. Stignin- 
gen i ar skyldes jo kun, at den danske krone fal- 
der i vaerdi.

Men lad os hore andre medlemmers mening og 
fa en saglig diskussion igang. Vi vil ikke have en 
splittelse i RC-unionen, men lad os blive fri for 
opsplitning og kunstige skel. Vi er alle hobbypi
loter, og jeg tror, at ingen kan undvaere hinan- 
den.

BENNY JUHLIN 
Styringsgruppen for skala

En redaktionel kommentar
Benny Juhlin efterlyser andre meninger om dette 
emne, som tilsyneladende optager mange i 
ojeblikket. Vi vil gerne Icegge spalteplads til vi- 
dere diskussion her i Modelflyve Nyt, men skriv 
kort, sa der kan blive plads til andet stof i bladet.

Red.

Nieuport 11
Modelflyve Nyt har f4et tilsendt nogle dejli- 
ge billeder af en 1. verdenskrig-jager, som vi 
gerne vil bringe videre. Billederne er tilsendt 
af modellens nuvaerende ejer Borge Paske- 
sen. Den er bygget af Soren Dahl Jensen, der 
deltog med den ved DM i stand-off skala sid- 
ste ar i Borup.

Det er en skalamodel af den beromte fran- 
ske jager Nieuport 11, og den er bygget i ska
la 1:4,8 efter et Proctor-byggesaet. Vaegten 
med braendstof er 4 kg, og den har en fire- 
takts OS 60 FS motor pa 10 cm’. Modellens 
spaendvidde er 1,555 meter.

Prototypen Nieuport 11 blev udviklet ud 
fra et lille ensaedet biplan, der var bygget til

at deltage i et Gordon Bennet luftvaeddelob, 
men det blev aflyst pa grund af udbruddet af 
1. verdenskrig. Franskmaendene var imidler- 
tid ikke sene i vendingen, de satte typen i 
produktion som jagerfly og havde derved pa 
et tidligt tidspunkt et lille, meget levende fly, 
som de allierede nationer havde meget glaede 
af. Det blev brugt af bade franskmaend, eng- 
laendere og italienere, og her kan I altsa ople- 
ve lidt flyhistorie ved at se pa billederne af 
denne dejlige skalamodel.

Er der andre, der har gode billeder af kon- 
ne skalamodeller, si send dem ind til Mo
delflyve Nyt — gerne ledsaget af lidt historie 
om modellen og prototypen. Benny Juhlin
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I 1969 var alle RC-unionens 
medlemmer konkurrenceflyvere ...
Ole Meyer, som har vaeret med i 
RC-unionens ledelse siden dens 
start i 1969, giver her sit syn pa 
unionens hidtidige udvikling samt 
nogle kommentarer til dagens 
debat om unionens fremtidige 
kurs.

Som man sikkert har observeret, lober der for ti- 
den — i dette blad, i klubberne og mand og 
mand imellem — en interessant debat om RC- 
unionens fremtidige medlemspolitik.

I den forbindelse vil det maske vaere sundt at 
rette blikket bagud for at ridse op, hvordan vor 
union har udviklet sig fra dens fodsel og frem til 
i dag, hvor den befinder sig i konfirmationsalde- 
ren.

Startet som ren 
konkurrenceorganisation
RC-unionen blev oprettet i 1969, da RC-folkene 
skilte sig ud fra den davaerende samlede model- 
flyveafdeling under Kongelig Dansk Aeroklub. 
KDA’s modelflyveafdeling var en ren konkur
renceorganisation, og et modelfly blev stort set 
betragtet som en konkurrencerekvisit.

I den nydannede union var man naturligt nok 
»milj0skadede« og korte i starten videre efter 
samme linie. Praktisk talt alle medlemmer var 
aktive konkurrenceflyvere, unionens bestyrelse 
bestod udelukkende af konkurrenceflyvere, og 
det var bestyrelsen, som forestod konkurrence- 
aktiviteterne, udarbejdede konkurrenceregler, 
udtog landshold osv. De duplikerede »RC-infor- 
mationer«, som gik ud til medlemmerne, be- 
skaeftigede sig alene med konkurrenceindbydel- 
ser, konkurrenceresultater og regelaendringer.

Pa repraesentantskabsmoderne var det vse- 
sentligste punkt at fastsaette naeste itrs konkur- 
rencekalender.

Begrebet hobbyflyver kendte man ikke. De fa 
RC-piloter, som ikke deltog i konkurrencer, sa 
man naermest ned pa, og man kaldte dem for 
»s0ndagsflyvere«. Hvis en mand modte op pi 
flyvepladsen med en model, som han ikke selv 
havde bygget, nedvaerdigede man sig end ikke til 
at tale med ham!

Visioner
Under indtryk af den tekniske udvikling, som 
gjorde det muligt, at man beskaeftigede sig med 
RC-anlaeg uden at vaere uddannet elektroniker, 
og af den okonomiske udvikling, som indebar, 
at mange Here fik rad til at anskaffe sig RC-ud- 
styr, opstod der ret hurtigt hos unionens ledelse 
nogle visioner om, at radiostyrede modeller mat
te kunne anvendes til andet og mere end til kon- 
kurrencerekvisitter. Og de forste bestraebelser 
gik ud pa at aendre mentaliteten, siledes at son- 
dagsflyvere og piloter med faerdigkobte modeller 
blev betragtet som Iigevaerdige medlemmer af 
unionen.

Dette lykkedes, at medlemstallet begyndte 
samtidig at vokse hurtigt fra de fa hundrede, 
som det havde ligget pa i de forste ar. Og optimi- 
sterne spaede, at der sikkert var basis for helt op 
til 1000 organiserede RC-piloter i Danmark, og 
at det ville vaere muligt at skabe et landsdaekken- 
de net af RC-klubber.

Ingen bred sig dog fortsat om at blive betegnet

som sondagsflyver, og derfor opfandt man det 
mere positive begreb »hobbyflyver«. Og samti
dig begyndte man at drafte, hvad unionen — ud 
over de aimindelige medlemsgoder — kunne go
re for denne hurtigt voksende gruppe af medlem
mer.

Man blev hurtigt enige om, at det ville vaere en 
god ide at udgive et medlemsblad, som skulle ha
ve karakter af et tidsskrift, og at det specielt 
skulle tilegnes hobbyflyverne. Dermed opstod 
»RC-information«, som senere er blevet til 
»Modelflyve Nyt«, som vi alle kender det i dag. I 
dag tager de fleste jo nok dette tidsskrift som en 
selvfolge, men da det startede i 1972, var det vir- 
kelig et meget stort skridt fremad, isaer for hob
byflyverne.

Man forsogte ogsa med forskellige flyvemaes- 
sige tilbud til hobbyflyverne, men uden storre 
succes. Maske fordi sadanne aktiviteter nemt far 
karakter af konkurrenceflyvning. Det, der slog 
bedst an, var A-certifikaterne, uden at de dog er 
blevet de »folke-certifikater«, som man havde 
habet pa.

Organisationen har aendret sig
Oprindeligt bestod unionens repraesentantskab, 
der jo er unionens hojeste myndighed, af 9 re- 
praesentanter, der blev valgt omradevis ved brev- 
lig afstemning mellem medlemmerne. I praksis 
betod dette, at repraesentantskabet bestod af 
konkurrencepiloter, da disse jo var de eneste, 
der var »kendte« og derfor kunne sarnie stem- 
mer. Men efterhanden som vi fik flere klubber, 
fandt man det naturligt at lade klubberne udove 
stemmeretten pa repraesentantskabsmoderne. 
Samtidig tog man konkurrenceproblematikken 
ud af repraesentantskabsmoderne, saledes at dis
se nu alene beskaeftiger sig med de mere generel- 
le sporgsmal.

Ogsa bestyrelsesarbejdet har aendret sig vae- 
sentligt gennem arene. Med den bredere sam- 
mensaetning af repraesentantskabet vaelger dette 
ogsa en mere alsidig bestyrelse, som har bedre 
forudsaetninger for at lose de generelle proble- 
mer til glaede for alle medlemmer. Og de opga- 
ver, som bestyrelsen oprindeligt havde pa kon- 
kurrenceomradet, er forlaengst henlagt til et saer- 
ligt »Sportsligt Udvalg«, hvormed hele konkur- 
renceomradet er gjort til en selvstyrende stat i 
staten. Eller, sagt pa en anden made: kort ud pa 
sit eget sidespor.

Unionens opgaver i dag
Som man vil se, er sporgsmalet om at tilgodese 
medlemsgrupperne ikke et. der er opstaet i ar el- 
ler sidste ar. Unionen har — -.den sin oprettelse
— lobende gennemgaet en proces, som har ud
viklet den fra at vaere en 100r o konkurrenceor
ganisation til en organisation, der i dag er gearet 
til at varetage samtlige medlemmers interesser. 
Vi skal bare benytte denne organisation sa hen- 
sigtsmaessigt og effektivt som muligt.

Uanset medlemmernes forskellige interesser, 
sa har vi alle nogle helt grundlaeggende for
udsaetninger, der md vaere opfyldt, for vi kan ga 
ud og flyve med vore modeller, og det er:
— Tilladelse til at benytte Iuftrummet.
— Tilladelse til at benytte velegnede frekvenser.
— En flyveplads.
— Lovlig adgang til braendstof.
— Forsikringsdaekning.
Flyvepladser er klubbernes opgave. De ovrige 
forudsaetninger har unionen opfyldt — de fleste

af dem ogsa for de ikke-medlemmer, der bare 
nasser pa goderne.

Herudover har vi si nogle forskellige behov, 
som vi gerne vil have daekket. For konkurrence- 
flyverne er det bl.a. regler, officials og okono- 
misk stotte. For nogle er det et godt medlems
blad med interessante artikler og spaendende an- 
noncer. Nogle vil gerne have muligheder for at 
traeffe andre ligesindede, mens andre foretraek- 
ker at hygge sig hjemme pa deres egen flyve
plads.

Ikke et ekonomisk sporgsmal
Debatten om disse ting drejer sig — saledes som 
jeg har opfattet den — i overvejende grad om 
penge, om unionens regnskab og budgetter. Men 
det er ikke her, losningen ligger. Det, der skal til, 
er en arbejdsindsats fra dem, der onsker at prae- 
ge udviklingen fremover. Det okonomiske er det 
mindste af det. Lad os se pa nogle konkrete on- 
sker:

Der er (berettigede) onsker om, at unionen 
skal kunne stotte klubberne bedre i flyvepladssa- 
ger. Vi har forsogt med en klubkonsulentord- 
ning og med en ordning i samarbejde med 
KDA’s klubkonsulent. Begge ordninger er lobet 
ud i sandet, og for mig at se ma vi meget hurtigt 
oprette et flyvepladsudvalg med bl.a. miljomaes- 
sig og juridisk ekspertise. Det koster ikke penge, 
vi skal bare finde frem til de rette personer i vor 
medlemskreds.

Der er onsker om bedre hobbyflyverstof i Mo- 
delflyve Nyt. Det drejer sig heller ikke om penge, 
men om at nogen saetter sig hen og skriver nogle 
gode artikler. De kommer ikke af sig selv — eller 
via budgettet.

Der er onsker om hobbyflyver-traef og om en 
RC-sommerlejr. Lav dem! Unionen skal nok 
bakke initiativerne op. Men unionen er ikke gea
ret til at foresta arrangementer ude pa flyve- 
pladserne. Lige som unionen ikke selv kan afvik- 
le et Danmarksmesterskab eller en landskamp, 
sa har unionen heller ikke flyveplads og mand- 
skab til at lave et traef eller en sommerlejr. Kon
kurrencer arrangeres af klubberne — og disse 
ma ligeledes sta for de onskede andre arrange
menter.

Tilslutningen til KDA
Man har fra starten fundet det naturligt, at RC- 
unionen var tilsliittet Kongelig Dansk Aeroklub. 
Vor tilslutning er udformet saledes, at alle vore 
medlemmer — i modsaetning til de to andre mo- 
delflyveunioner — er optaget som organisations- 
medlemmer i KDA. Det betyder, at vore med
lemmer kan gore brug af KDA’s aimindelige 
medlemsservice og bl.a. kan lane boger i KDA’s 
omfattende bibliotek og handle hos KDA- 
Service med medlemsrabat, ligesom vore med
lemmer alle er berettigede til at anvende KDA- 
emblemet. For unionen betyder tilslutningen til 
KDA, at vi har vore forbindelseslinier til udlan- 
det og til Federation Aeronautique Internationa
le i orden. lige som KDA stotter os i forhandlin- 
ger med myndighederne, nar vi foler behov for 
dette.

Det koster noget at opretholde en organisation 
som KDA, og vi har hidtil ment, at ogsa vi burde 
bidrage til den faelles husholdning. Selv om vi ik
ke pa kroner og ore kan male, hvad vi far ud af
det.

Personlig vil jeg mene, at vi bor opretholde 
vor nuvaerende tilslutning til KDA, men under 
den forudsaetning, at KDA ikke skruer det nu
vaerende kontingentniveau yderligere op. RC- 
unionens bestyrelse har da ogsa for nylig med- 
delt KDA, at man ikke onsker at foretage <en- 
dringer i den bestaende overenskomst for sa vidt 
angdr kontingentfastsaettelsen.
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Lidt om profiler 
til modelfly
Lynkursus i tegning 
a f profiler ud fra  
koordinattabel

I denne artikel gennemgar Jorgen 
Korsgaard nogle begreber 
vedrorende profiler til — isaer — 
fritflyvende modelfly. Men 
begreberne er de samme, uanset 
hvilke typer modelfly der er tale 
om, sa RC- og CL-flyvere kan 
roligt laese med. De vil bl.a. fa et 
lynkursus i tegning af profiler 
efter profiltabeller.

Nar man diskuterer profiler, gor man det 
ud fra de forskellige parametre, som indgar 
i beskrivelsen af et profil. Det drejer sig om 
profilets tykkelse, som oftest angives i pro- 
cent af dets korde, det drejer sig om profi
lets krumning, ogsa angivet i procent af 
korden, og endelig taler man om laminar- 
og turbulensprofiler. Til tider diskuteres 
ogsa profilets nasseradius, dvs. dets run- 
ding fortil. Pa fig. 1 kan man se, hvad der 
er hvad. Bemaerk, at profilets korde er en 
linie, som gar fra den ene ende af profilet til 
den anden, og som i nogle fa tilfselde er 
identisk med tangentiinien (basislinien), 
som man ofte forveksler med korden. Nar 
man f.eks. skal fastlaegge indstillingsvink- 
len pa en vinge, skal man bruge korden og 
ikke tangentiinien. Gor man ikke det, vil 
man fa en vinkelfejl, som f.eks. pa motor- 
modeller kan bevirke ekstra trimmebesvasr.

Reynoldstal
Luftstrommen omkring et profil deler sig 
selvfolgelig i to, en oversidestromning og en 
undersidestromning, og pa grund af for- 
hold omkring profilets formgivning og dets 
indfaldsvinkel (vinkel i forhold til luft- 
strommen, se fig. 2), vil der pa oversiden

opsta et undertryk og pa undersiden et 
overtryk, saledes at der opstar en opadret- 
tet kraft, som kaldes opdriften. Opdriftens 
storrelse er afhaengig af profilets form, ind- 
faldsvinklen og Iuftstrommende fart om
kring profilet. Og for rigtige flys vedkom- 
mende tager man ogsa temperatur og luft- 
tryk i betragtning, f.eks. bruger en fuldt la- 
stet jumbojet maerkbart laengere startbane 
for at kunne lette, nar luften er meget varm 
og lufttrykket lavt. Varm luft har mindre 
taethed, dvs. den basrer mindre end kold 
luft.

Et udtryk for luftstrammen omkring et 
profil har man i det sakaldte Reynoldstal. 
Det defineres ved folgende formel:
Re = V x K x 7 0 ,
hvor V er modellens hastighed (m/sek) og 
K er pro filets korde i millimeter. Tallet 70 
er en konstant, som gaslder for udregninger 
i det metriske system.

Hastigheden for en A2-model ligger pa 
omkring 5 m /sek, og nar vingen har en gen- 
nemsnitskorde pa 150 mm, bliver Rey- 
noldstallet derfor 5 x  150 x 70, altsa 52.500.

Reynoldstallet er (meget forenklet) ud
tryk for, hvor godt luftstrommen omkring 
et profil kan folge dets konturer uden at der

dannes hvirvler. Det er sjaeldent, der dan- 
nes hvirvler pa profilets underside, og man 
interesserer sig derfor hovedsagelig for, 
hvorledes stromningen forlober pa oversi
den. Denne kan man undersoge i en vind- 
tunnel, idet man ved hjaelp af sma huller 
langs profilets overside kan male lufttryk
ket. Hullerne er forbundet med en raekke 
manometre (trykmalere) uden for tunnel- 
len.

Pa fig. 3 kan man se trykfordelingen ved 
et typisk profil. Bemaerk, hvor hurtigt un- 
dertrykket vokser pa den forste del af pro
filet, og det er det, der giver modelflys saer- 
lige problemer. Pa grund af den lave hastig
hed, modelfly normalt flyver med, vil 
stromningens energi hurtigt aftage, hvor- 
ved dens evne til at folge profilets overside 
formindskes, og i mange tilfselde vil der op- 
std store hvirvler pa den bageste del af pro
filet. Disse hvirvler er det samme som mod- 
stand, og modellen vil ikke flyve saerlig 
godt. Den far formindsket flyvetid og vil 
stalle ved den mindste lufturo (turbulens). 
Dette fasnomen kan afhjaelpes pa to mader, 
den besvaerlige ved at bygge en vinge med et 
bedre profil — som regel tyndere og mere 
spidst fortil, eller ved at forsyne vingen med 
kunstig turbulens, hvorved man far en an
den energifordeling i stromningen, som 
derved lettere folger profilets kontur. Mo
dellen flyver i laengere tid og staller ikke sa 
let.

Laminar/turbulent stremning
Og hermed er vi ved faenomenerne laminar 
og turbulent stromning. En laminar strom- 
ning i luftformige og flydende stoffer er en 
stromning, som er hvirvelfri og ligesom lag- 
delt. En turbulent (hvirvel-) streaming be- 
star af en samling meget sma hvirvler, som 
ofte er ledsaget af et akustisk faenomen — 
en susen. Tag f.eks. en vandhane, som lo- 
ber med lille tryk. Stralen er klar og suser 
ikke. Stromningen er laminar. Lukker man
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op for fuldt tryk, bliver stralen uigennem- 
sigtig og den suser. Stromningen forlober 
nu turbulent.

Omkring et legeme vil stromningen som 
oftest veere en blanding af laminare og tur- 
bulente bevaegelser, og man interesserer sig 
derfor hovedsagelig kun for det meget tyn- 
de luftlag omkring et profil, som benaevnes 
grcenselaget. Dette lag eller »hinde« om
kring profilet er kun nogle fa hundrededele 
millimeter tykt, men dets tilstand — lami
nar eller turbulent — har den altoverskyg- 
gende betydning for, hvorledes profilet vir- 
ker.

Ved rigtige fly, hvor stromningen jo  har 
et betydeligt storre hastighed end ved mo- 
delfly, har det vist sig, at et laminart grren- 
selag giver langt mindre luftmodstand, 
hvorfor man i de senere ar kun anvender de 
sakaldte laminarprofiler, se fig. 4. Det er 
disse profiler, der har gjort det muligt for 
svaevefly at fa et glidetal pa op til over 50, 
dvs. det kommer 50 meter frem for hver 
meter, det synker. Aildre svaevefly med 
»turbulensprofiler« havde svaert ved at 
komme op over et glidetal pa 30.

Alligevel kunne det vsere interessant at 
anvende laminarprofiler pa modelfly, og i 
dag anvendes de da ogsa med held pa f.eks. 
RC-svaevere. Og i den fritflyvende gasmo- 
tormodelklasse er der pa det sidste opstaet 
interesse for disse profiler. Men de har en 
ulempe, de skal bygges meget nojagtigt 
med en overfladegodhed pa 1/10 mm, dvs. 
pa intet sted ma profilet i vingen afvige me
re end 1/10 mm fra det onskede mal i pro- 
filtabellen. Specielt den forreste trediedel af 
profilet skal bygges ekstremt nojagtigt. En 
anelse forkert afrunding af forkanten er 
nok til at odelaegge hele resultatet. Det 
kraever altsa en helt ny byggeteknik at an
vende laminarprofiler, sa de fungerer.

Kritisk Reynoldstal
Vi vender lige tilbage til det sakaldte Rey
noldstal. Ethvert profil har et mindste Rey
noldstal, for hvilket profilet kan flyve med 
lille modstand. Alle profiler har et sakaldt 
kritisk Reynoldstal, hvor modstanden giver 
sig til at vokse kraftigt, dvs. stramningen 
pa oversiden begynder at lave hvirvler og 
eventuelt bliver revet af, sa den slet ikke 
folger profilets form. Tynde, moderat 
krummede profiler med forholdsvis spids 
forkant har normalt et lille kritisk Rey
noldstal, hvorfor de er saerdeles velegnede 
til sma modeller, som flyver med lille ha
stighed. Tykke, mere krumme profiler med 
tyk, rund forkant og laminarprofiler har et 
betydeligt hojere kritisk Reynoldstal, hvor
for de bor anvendes til storre modeller, som 
flyver med relativ stor hastighed.

Turbulatorer
For at forbedre stromningen omkring vin
gen pa modeller med lav flyvehastighed og 
lille vingekorde, der jo  giver et lille Rey
noldstal, anvendes ofte »kunstig turbu- 
lens«. Dette vil ikke alene give bedre flyve- 
tid, men ogsa bedre stall-opretning, og det

er ovenikobet let at lave. Der findes flere 
forskellige mader at gore det pa, men alle 
gar ud pa at forstyrre luftstrommen pa 
oversiden af vingen, saledes at den bliver 
turbulent og derved lettere folger profilets 
form. Herved far man god opdrift og lille 
modstand. Kunstige turbulatorer findes i et

utal af varianter, og selv moder natur har 
givet visse fugle, bl.a. ugler »kunstig turbu- 
lator« i form af sma har pa yderkanten af 
svingfjerene, hvorved dens flugt bliver me
re lydlos og vingen far storre opdrift.

fortscelles ncesie side
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Pa fig. 5 ses forskellige typer, som i dag 
anvendes til frembringelse af kunstig turbu- 
Iens. Vindkanalunders0gelser har vist, at 
den sakaldte 3D er den mest effektive. Den 
findes i to varianter, nemlig den, hvor tre- 
kanterne er indfaeldet i oversiden og den, 
hvor trekanterne blot er limet oven pa for- 
kanten. A f fig. 5 fremgar det, hvilke di- 
mensioner og placeringer 3D turbulatoren 
skal have. Knap sa effektiv, men til gen- 
gaeld nemmere at lave, er den paklistrede 
turbulenstrad, som f.eks. kan besta af ny
lonline, dacronline eller en tynd liste. Af og 
til der man ogsa modelflyvere, der svaerger 
til den foranspaendte turbulenstrad, men 
den er lidt svaerere at placere rigtigt i luft- 
strommen, den skulle jo  nodig give turbu- 
lens pa vingens underside. Undersiden af 
profilet bor nemlig altid vaere sa jaevn og 
glat som muligt. Og sa bor man endelig vae
re opmaerksom pa, at nodvendigheden af 
kunstig turbulens tiltager ud mod vingetip- 
pen, specielt hvis man anvender vinger, der 
spidser til.

En vinge kan dog ofte give turbulens nok 
i sig selv. F.eks. hvis overfladen pa beklaed- 
ningen er ru, og en vinge opbygget af lister 
og ribber, hvor beklaedningen falder lidt 
ind mellem lister og ribber, har sjaeldent 
problemer med omslag til turbulent strom- 
ning. Men det er dog vaerd at papege, at en 
glat vinge med pasat turbulator virker bed- 
re end en ru vinge, sa det er en darlig ide at 
komme sand i det sidste lag dopelak!

Grunden til, at pasatte kunstige turbula- 
torer egentlig er sa effektive, er, at luft- 
strommens hastighed pa de forste fa mm af 
profilets overside er naesten den dobbelte af 
modellens flyvehastighed — det er en kon- 
sekvens af opdriftens natur. Stor strom- 
ningshastighed giver lille lufttryk.

Trykcenter, trykcentervandring
Inden vi gar over til at tegne profiler, vil vi 
lige se pa nogle egenskaber, der betegner 
forskellige profiler med hensyn til stabilitet. 
Ethvert profil har et sakaldt trykcenter. 
Trykcentret kan beregnes pa grundlag af 
profilets koefficienter, som findes ved 
vindkanalundersogelser. Det kan dog ogsa 
computerberegnes, hvilket er tilfeeldet for 
Eppler og Wortmann-profilerne. Trykcen
tret er det punkt, hvor de samlede kraefter 
virker i et profil. Det ligger for mange pro
filers vedkommende pa ca. Ά  af korden 
regnet fra forkanten, men det ligger ikke 
fast. Det aendrer sin position i takt med 
aendringen af indfaldsvinklen.

Hvor stor trykcentervandringen er, er et 
udtryk for profilets stabilitet, hvilket bety- 
der noget for hvor stort haleplan og hvor 
lang momentarm (afstand fra vinge til ha
leplan) modellen skal have, for at den bli- 
ver tilstraekkelig stabil. Der findes dog pro- 
filtyper, som er naesten trykcenterfaste, det 
er det sakaldte S-profiler, hvor bagkanten 
af profilet er mere eller mindre opadbojet, 
se fig. 6. Disse profiler har vaeret anvendt 
en del til flyvende vinger, men er iovrigt ret 
uegnede til almindelige modelfly, da de har 
andre darlige egenskaber.
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Det er en tommelfingerregel, at profiler, 
hvor den storste krumning ligger langt til- 
bage, dvs. krumningen af profilets midterli- 
nie, har en stor trykcentervandring ved 
aendring af indfaldsvinklen. Disse profiler 
skal altsa have storre haleplan og/eller mo- 
mentarm end profiler, som har storst 
krumning i den forreste del af profilet. 
F.eks. Benedek 6356 b har sin storste krum
ning relativt langt fremme, og det er derfor, 
det er blevet sa populaert til A2-modeller, 
der katapultstartes. Modellen far ved an- 
vendelsen af dette profil en hurtigere udret- 
ning fra et stall — og dermed mindre hojde- 
tab — se fig. 7.

Naeseradius
Naeseradius pa profilet er et udtryk for, 
hvor spidst det er. Thomas Koster blev ver- 
densmester i 1965 med et specielt profil, 
som havde en helt skarp forkant, altsa en 
meget lille naeseradius. Dette profil, som 
iovrigt gar under navnet Koster 66, er saer- 
deles velegnet til mindre modeller, da 
stromningen pa oversiden forbliver turbu
lent selv ved et meget lille Reynoldstal. De 
fleste anvender alligevel turbulenstrad pali- 
met forkanten 4-5 mm oppe pd overfladen. 
Forsog pd D tH ’s vindtunnel har nemlig 
vist, at profilets egenskaber forbedres 
maerkbart med turbulenstrad.

Koster-profilet kan ogsa den byggetekni- 
ske fordel, at det er nemt at lave forkanten, 
som jo  er meget vigtig pa profilet. Den skal 
nemlig bare vaere helt skarp. Andre forkan- 
ter bor man lave en skabelon til — sd noj- 
agtig som mulig — for at sikre, at den for
reste del og isaer forkanten er helt nojagti- 
ge, som foreskrevet i profiltabellen.

Tegning af profiler ud fra 
koordinattabel
Mange undgdr selv at tegne profiler, men 
kopierer blot fra tegninger, tidsskrifter 
osv., og det kraever da ogsd omhyggelig- 
hed, nar man selv vil tegne sine profiler.

Profiler findes normalt opfort i tabeller 
efter et bestemt system med korden som 
procenttal af X-aksen i et koordinatsystem, 
mens over- og undersidepunkterne er op- 
fort som procenttal af Y-aksen. X-aksen vil 
normalt vaere inddelt i stationer, som star
ter med 0,0 — 1,25 — 2,50 — 5,00 — 7,50 
— 10,00 — 20,00 — 30,00 osv. Se fig. 7. Til 
tider er der angivet en grovere inddeling og 
andre gange med en finere. Sommetider far 
man ogsd angivet naeseradius som procent 
af korden. De fleste profiler tegnes med de- 
res tangentlinie som X-akse, men der vil og
sd vaere nogle, der bruger selve korden. Det 
er dog ikke noget problem. Computerbe- 
regnede laminarprofiler har ofte en lidt an- 
den inddeling af X-aksen.

Skal man bruge et Benedek B-6356 b pro
fil med en korde pd 150 mm, sd starter man 
med at tegne en grundlinie (X-aksen) pd 
millimeterpapir. Den skal vaere 150 mm 
lang, og den inddeles efter de X-vaerdier, 
der er anfort i tabellen pa den made, at man 
ganger alle vaerdier med 1,5. Forste station

i tabellen hedder 0,0, og det giver sig selv. 
Naeste er 1,25 x  1,5 = 1,875 mm, og det af- 
rundes til 1,9, da det er praktisk umuligt at 
afmaerke med tre decimaler selv pa millime
terpapir. Punkterne afmaerkes sa fint som 
muligt med en meget spids blyant af f.eks. 
hardhed 4H.

Ndr grundlinien er klar, skal man afmaer
ke over- og underside, og disse tal skal ogsa 
ganges med 1,5. Ved station 0,0 er oversi- 
dens Y-vaerdi 0,7 x  1,5 = 1,05 og det af
maerkes. Og sadan afmaerker man hele 
over- og underside.

Det kan maske lettere forstas, hvis man 
siger, at tabellen gaelder for profiler med 
korde 100 mm. Hvis man skal bruge en 
korde pa f.eks. 180 mm, sa ganges alle vaer
dier med 1,8. Skal korden vaere 90 mm, 
ganges med 0,9, osv.

Er alle punkterne afsat, forbindes de 
med en kurve, hvorved profilet kommer 
frem. Dette tegnearbejde kan gores med 
frihand, men det giver et bedre resultat og 
bliver mere nojagtigt, hvis man bruger en

fortscettes nceste side
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sakaldt kurvelineal, der kan k0bes i de fle- 
ste boghandler. For feinschmeckere fas og
sa de sakaldte skibskurvelinealer, som jeg 
personlig finder bedst.

Nar profilet er tegnet med blyant, kan 
det sommetider betale sig at tegne det op 
med tuschpen og fa lavet nogle kopier, sa 
har man til indtegning af vingens opbyg- 
ning — og en nojagtig kopi, som man kan 
sende til Modelflyve Nyt sammen med teg- 
ning til modellen!

Mener man, at man har kapacitet og er- 
faring til det, kan man selv begynde at kon- 
struere sine profiler, eller man kan aendre 
lidt pa kendte profiler for bedre at fa op- 
bygningen til at passe. Men forsigtighed til- 
rades!

Til sidst vil jeg sige, at jeg er kommet lidt 
let hen over visse ting. Laesere, der er inter- 
esseret i et grundigere kendskab til proble- 
merne, henvises til de boger, der opregnes 
nedenfor. □

Litteraturliste
John Malkin: »Wing Sections«. Flere hundrede 
profiler med tegninger og tabeller. En vaerdifuld

samling. Fas hos NFFS Plans and Publications, 
c/o Fred Terzian, 4858 Moorpark Avenue, San 
Jose, CA 95129, USA. Bogen er pa engelsk.
Dieter Althaus: »Profilpolaren fur den Modell- 
flug«. Vindkanalsundersogelser turbulens- og la- 
minarprofiler ved Reynoldstal fra 40.000 op til 
250.000. Saerdeles vaerdifuld for alle fritflyvere 
og RC-flyvere. Udgivet 1980. 176 sider. Fas i 
boghandelen eller hos Neckar-Verlag VS, Villin- 
gen 7730, Tyskland. Teksten er pa tysk.
Martin Simons: »Model Aircraft Aerodyna
mics». 1978, 270 sider. Et saerdeles gimrende 
vaerk, der i saerdeleshed kan anbefales fritflyvere 
og RC-flyvere. Bogen har engelsk tekst.
Og der er et vaeld af letforstdelig aerodynamik i: 
Hans Gremmer: »Vom Balsa-Gleiter zum Hoch- 
leistungs-Segler«. Specielt vil jeg fremhaeve hans 
afsnit om profiler. 330 sider, pa tysk. Den fas i 
boghandelen eller hos Verlag fur Technik und 
Handwerk GmbH, Fremersbergstr. 5, 7570 
Baden-Baden. Bogen er fra 1979.
For de rigtigt teoretisk interesserede:
Ira H. Abbott and Albert E. von Doenhoff: 
»Theory of Wing Sections«. 700 sider med mate- 
matik pa akademisk niveu, men ogsa med tons- 
vis af profiler, polarer, midterlinier og stromlini- 
elegemer. Hvis man ogsa vil lave sig et rigtigt fly, 
er dette den rette bog. Den er udgivet 1949 og 
igen 1959 og er skrevet pa engelsk.

Nogle fritflyvningsprofiler
Herunder kan man se fire meget forskellige fritflyvningsprofiler, som alle anvendes meget. Under 
tegningerne a f prof Herne kan man se koordinattabellerne for dem. Med en blyant, et stykke millime- 
terpapir samt en kurvelineal kan man nu tegne profilerne op med enhver ensket korde.
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Profilsamling
Verdens st0rste samling af modelflyprofiler 
finder man i John Malkins bog »Airfoil 
Sections«. Der er over 400 forskellige, og 
der er tegning af hver enkelt samt de tilho- 
rende profiltabeller. Bogen blev forste gang 
udgivet i 1971 og er nu kommet i andet op- 
lag med en betydelig udvidelse.

John Malkin begrundede ved forste ud- 
givelse sin bog med at sa sparede man et 
stort arbejde med at blade alle sine tids- 
skrifter igennem for at finde et profil, man 
godt kunne taenke sig at bruge til sin nye 
model.

Og i denne bog er de allesammen: Allnut, 
Averijanov, Benedek, Bogart, CH, Chees- 
man, Clark-Y, Davis, Eppler, Gard, Gold
berg, Gottingen, Grant, Hacklinger, Isaac
son, Koster, MVA, NACA, RAF, Wort- 
mann og mange flere.

Og det er lige meget, om man flyver RC, 
linestyring eller fritflyvning, sa bor man ha
ve den staende parat til brug. Den fas hos: 
NFFS Plans and Publications 
c /o  Fred Terzian 
4858 Moorpark Avenue 
San Jose, California 95129 
USA

Den koster 8 dollars + 2 dollars i porto 
(overfladepost). J0 rgen Korsgaard

Fritflyvning som 
videnskab:
NFFS Symposium 
1982
National Free Flight Society (NFFS) har 
netop udsendt deres 1982 Symposium Re
port. Den har som saedvanlig arets bedste 
modeller med tegninger og beskrivelser, 
bl.a. denne gang har vi en dansk Al-model, 
Hot-Max, med. Og sa er der en glimrende 
oversigt over de 14 foregaende boger og de- 
res indhold. Den forste kom i 1968.

1982 udgaven indeholder artikler om 
FIC-teknik, hvor der ogsa er en lang artikel 
om Thomas Rosters nye elektroniske timer. 
Om gummimotormodeller er der noget om 
gummi, om trimning osv. Og sa er der no
get interessant om ekstra turbulatorer pa 
Benedek B 6356 b, som har vaeret afprovet i 
vindtunnel.

Lad mig sige med det smame, der er en 
del matematik i bogen, som man dog ikke 
behover at gore sa meget ved, man bor i ste- 
det laese konklusionerne og kigge pa dia- 
grammerne.

Den koster 10 dollars + 5 dollars til luft- 
post og fas hos:
NFFS Plans and Publications 
c /o  Fred Terzian 
4858 Moorpark Avenue 
San Jose, California 95129 
USA

Jergen Korsgaard
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Dokumentation for en skalamodel
Ove Alexandersen giver her gode 
rad om dokumentation til skalafly 
og fortaeller, hvor man kan finde 
materialet. Ove har i flere ar 
bedomt ved DM, i Rakkestad, og 
han var ogsa dommer ved NM i 
Danmark 1981. Ove har 
specialiseret sig i den statiske 
bedommelse.

Nar man faerdes blandt de RC-modelflyve- 
re, der dyrker skalaflyvning, vil man snart 
opdage, at der fremstilles mange sk0nne 
skalamodeller i Danmark, ofte med detal- 
jer, der har krasvet en enorm indsats, bade 
tanke- og handvaerksmaessigt.

Samtidigt ser det ud til, at skalagruppen 
er i stor og stadig vaekst, hvilket er glaede- 
ligt for alle os, der synes, at et modelfly bor 
ligne et rigtigt fly mest muligt. Denne sti- 
gende vaekst vil forhabentlig medfore, at 
flere vil deltage i konkurrencer, f.eks. klub- 
mesterskaber, skalatraef, DM, NM, ja  selv 
VM.

Nar jeg nu har udtrykt min beundring 
for de flymodeller, man ser forevist ved 
konkurrencer, ma jeg dog sige det modsat- 
te, nar det gaelder den kraevede dokumen
tation for flyet. Meget ofte er det fremlagte 
materiale ikke daekkende for den foreviste 
skalamodel, eller ogsa er det for uoverskue- 
ligt for dommerne, der jo  arbejder under et 
tidspres. De statiske dommere har kun 12 
minutter til at dele sol og vind lige pr. delta- 
gende fly.

En deltager, eller rettere hans model, kan 
ikke vaere tjent med en situation, hvor 
dommerne skal bruge for stor en del af dis- 
se 12 minutter til at finde ud af, hvilket af 
det fremlagte dokumentationsmateriale, 
der er relevant for modellen. Jo bedre det

fremlagte materiale er, jo mere tid kan der 
s& anvendes pa granskning af det vigtigste, 
nemlig modellen.

Vaelg prototype 
efter dine evner
Har man som skalaflyver lyst til at prove 
kraefter i konkurrenceflyvning og skal fin
de en egnet prototype at bygge i skala, er 
mulighederne mangfoldige lige fra simple 
flytyper, som de idag bliver fremstillet af 
hjemmebyggere (fuldstorrelse fly) til kom- 
plicerede, f.eks. militaerfly. Ens konkur- 
rencepoints kan jo hentes hjem pa to fron- 
ter, de statiske (byggepointene) og flypoin- 
tene. Er man en god pilot, vil man maske 
vaelge en af de simple, men velflyvende ty
per, og bygge den med rimelig hoj kvalitet 
og satse pa flyvningen, f.eks. kunstflyv- 
ningsmanovrer, som de fleste af disse pro
totyper kan udfore. Er man en formidabel 
modelbygger men ikke sa god til at flyve, sa 
vaelger man maske en type med masser af 
appeal i form af »weathering« og detaljer. 
Ligeledes kan man satse pa bonustillaeg i 
form af tillasgsprocenter for f.eks. bipla
ner, convexplaner, flere motorer, optraek- 
keligt understel eller oldtimers. Gamle fly 
havde jo  et begrasnset flyveprogram, og her 
kan man sa koncentrere sig om blot at flyve 
langsomt og smukt, hvilket jo ogsa kan vae- 
re svaert nok.

Uanset hvad man vaelger, skal der skaf- 
fes den foreskrevne dokumentation, og den 
kan for nogle fly vaere meget svaer at frem- 
trylle, mens den for andre ligger lige for 
naesen. Det er klogt at starte med at skaffe 
dokumentationen for det fly, som man 
kunne taenke sig at bygge en skalamodel af. 
Dette har den store fordel, at hvis man 
f.eks. anvender et byggesaet, vil man kunne 
foretage modifikationer, hvis der er uover-

Kaj Andersen med sin S.E. 5.A er igang med 
den statiske bedommelse — som man kan se, 
sidder dommerne 3 meter vcek og skal 
sammenligne dokumentationsmaterialet med 
det, de kan se ρά de 3 meters a f stand.

ensstemmelse mellem fabrikantens tegning 
og dokumentationen. Det vil spare en for 
ekstra arbejde og problemer sidenhen. Det 
er ikke fa gange, dommerne under bedom- 
melsesarbejdet har staet over for proble- 
met, at modellen er lavet forst, og at man 
sa bagefter har skullet skaffe sig dokumen
tationen, hvorved der har vist sig uoverens- 
stemmelser. Dette kan kun fore til tab af 
points, og det er da aergerligt, nar det kun
ne vaere undgaet.

Her finder du din 
dokumentation
Kilderne, hvorfra dokumentationsmateria
le kan hentes frem, er mangfoldige. Mange 
boger, tidsskrifter, specielle modelfirmaer 
og fotografer har taget dette emne op.

Blandt bogerne ma forst nasvnes Janes 
»A11 The Worlds Aircraft«, der kan beteg- 
nes som en bibel for dem, der interesserer 
sig for prototypefly. Janes indeholder type- 
beskrivelser og treplansskitser, dog i for Id
le skala til at anvendes direkte, men med 
vor tids kopimaskiner er vi ofte i stand til at 
gore dem storre, sa dette problem kan kla- 
res. Husk dog at tage noget af teksten med, 
sa dommerne kan se, hvorfra skitsen stam
mer. Den skal jo  vaere fra officielt aner- 
kendt materiale. Desuden indeholder bogen 
et vaeld af billeder, der dog ikke er farvebil- 
leder, sa information om bemaling kan 
man altsa ikke hente her. Bogen er dyr, ca. 
1.100 kr., men den kan lanes til gennemsyn 
pa bibliotekerne, bl.a. pa KDA’s flybiblio- 
tek i Roskilde (hertil har kun KDA-med- 
lemmer adgang, red.).

Der findes et vaeld af boger, beskrivende 
enkelte flytyper. Rigger man f.eks. i et af 
de amerikanske RC-tidsskrifter, finder man 
annoncer for forlag, der saelger disse boger. 
Enhver storre boghandel herhjemme vil 
kunne skaffe dem, nar man opgiver titel og 
forlag samt udgivelsesar.

Vi ma endelig ikke glemme det nu blad- 
dode haefte »Profile«, som man stadig kan 
finde antikvarisk. Dette haefte var udmaer- 
ket dokumentation for de beskrevne fly.

En raekke adresser......
Ud over boger og blade kan materiale ogsa 
skaffes fra nedenstaende kilder:
1. «National Association of Scale Model

le rs^  v. Jamie Gielens, 7883-109 A 
Street, Delta B.C. V4C 467, Canada. 
Herfra kan rekvireres liste over fly, 
hvortil man har materiale, og hvorfra 
man kan vaelge det fly, man kunne taen
ke sig at bygge.

2. «Experimental Aircraft Association« 
kaldet EAA. Dette er den amerikanske 
organisation for hjemmebyggere af pro
totyper. Mange amerikanske skala-mo-
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Hoj standard, men darlig 
dokumentation i stand-off klassen
-  men nye regler vil hjcelpe ρά problemerne
Fra skaladommer Torben Back Sorensen, 
Koge Modelflyve Klub har vi modtaget ne- 
denstdende indlceg, som bringes i let forkor- 
tet form.

Jeg har pa fornemmelsen, at der rundt om- 
kring i klubberne snakkes og diskuteres en 
hel del angaende dokumentationsmateriale 
til stand-off skala, og at der hersker en del 
usikkerhed omkring tolkningen af de gael- 
dende regler.

Jeg kunne godt taenke mig at fremkomme 
med nogle synspunkter vedrorende den stati- 
ske bedommelse og dermed ogsa dokumen- 
tationsmaterialet. Hvis vi kigger tilbage pa 
DM 82 i Borup, kan vi vel godt vaere enige 
om, at det gennemgaende var fine modeller, 
vi blev prassenteret for. Det er vel heller ikke 
forkert at sige, at standarden pa modellerne 
er stigende, og det er maske heri en hel del af 
problematikken ligger begravet. Er model
lerne nemlig ikke ganske enkelt blevet for go- 
de til stand-off klassen?

Jeg mener, at svaret er klart — ja!
Ideen med denne klasse var jo oprindelig 

at have en klasse, hvor man kunne deltage 
med en model, der i store treek lignede proto- 
typen. Dvs. man kunne bygge en model uden 
dog at ga for meget i detaljer; modellen skul- 
le jo kun ses pa 3 meters afstand.

Men hvad er det, der sker? Man er be- 
gyndt at gore mere og mere ud af sine model
ler, og det er da en ganske naturlig udvikling. 
Lad os fortsaette med det. Men var det sa ik
ke en ide at have nogle regler, der ligesom 
modsvarer kvalitetsniveauet af det, der skal 
bedommes.

Sa er der maske nogle, der vil sige: Jamen, 
sa kan de jo bare stille op i superskalaklas- 
sen. Kravene i denne klasse er imidlertid s& 
store, bl.a. hvad dokumentation angar, s& 
det afholder nok de fleste fra at deltage. Der, 
hvor vi star i ojeblikket, er et sted midt imel- 
lem stand-off skala og superskala. Modeller
ne er for gode til stand-off, og man vil ikke 
laegge det enorme ekstra arbejde i det, som 
krasves for at deltage i superskala.

Derfor vil jeg foresli, at man foretager ju- 
steringer og sendringer i de gaeldende stand
off regler, sS de bliver mere tidssvarende og 
praecise. (/Endringer af regler kan sa vidt vi- 
des kun ske ved det Internationale CIAM- 
mode i Paris).

Bedommelsen, skalalighed, af modellen 
ud fra det vedlagte dokumentationsmateriale 
bor stadig ske pa 3 meters afstand, og stadig 
uden opmaling. Men nar dette er faerdigt, er 
der et punkt i reglerne, der hedder »hand- 
vserksmsessig udforelse, K = 15«. Her synes 
jeg, at dommerne bor have lov til at ga tset 
pa og rundt om modellen. For hvordan kan 
man pa 3 meters afstand bedomme en hand- 
vaerksmaessig udforelse pa en model? Det 
bliver i hvert tilfaelde ikke en fair bedommel- 
se. Husk pa K-faktoren 15!

Det samme burde gaelde for punktet »Far- 
ver og bemaling, K = 20«. Kvaliteten pa en 
models finish kan man simpelthen ikke be

domme pa 3 meters afstand.
Under DM i Borup var der en del diskus- 

sioner angaende dokumentationen pa nogle 
af modellerne. Jeg synes stadig, at de frem- 
lagte dokumentationer gennemgaende var af 
for ringe standard. Det, at man stiller med 
adskillige boger, fotokopier, skrivelser, fo- 
tos og alt muligt andet blandet sammen, gor 
forvirringen total. Man gor det ene sted op- 
maerksom pa, hvor modellen ikke stemmer 
med dokumentationen, og et andet sted 
hvorfor den ligner, elier var det omvendt. Sa 
forklarer man tillige, at sadan s& flyet da ud 
pa den tid. Hvad hjaelper det? Det er bare ik
ke gyldigt. Modellen skal bedommes ud fra 
det fremlagte dokumentationsmateriale, og 
dette bor vaere sd overskueligt som muligt. 
Husk, for meget er vaerre end nok!

Jeg synes, man burde have en pointskala 
med K-faktor til brug til bedommelse af do
kumentationen og ikke bare en rude, som det 
er nu med «Dokumentation godkendt/ikke 
godkendt«. Det vil ogsa fa folk til at gore 
mere ud af dokumentationen, og det vil jo 
kun vaere til gavn for dem selv i den sidste 
ende. I ojeblikket er det ligesom om man fo- 
kuserer for meget pa modellerne, og sd lige 
pludselig kommer i tanker om dokumenta
tionen.

Det ville vaere hensigtsmaessigt, om man 
kunne »praesentere« sin dokumentation pa 
en mere overskuelig made. Sami det f.eks. i 
en folder, 4 sider er nok. En side med flyets 
type, data osv. Side 2 med en treplansskitse. 
Side 3 med farvedokumentation. Og pa side 
4 evt. fotos.

Og med hensyn til dokumentationen: 
Taenk ikke kun nationalt, men ogsa interna- 
tionalt. Derfor tror jeg, at en pointstildeling 
vil fremme kvaliteten pa den fremlagte doku
mentation, som vil komme fremover.

Det ville vaere interessant at hore en kom- 
mentar fra Skalastyringsgruppen og ligeledes 
fra andre skalafolk.

Med venlig hilsen,
TORBEN BACK SORENSEN 

Koge MFK, RC 4539

Vi har videresendt Torbens indlceg til Skala
styringsgruppen. Benny Juhlin herfra svarer:

Det er et aktuelt emne, du her har taget op, 
og tidspunktet for en droftelse kan vist ikke 
vaere bedre, hvad du vil kunne se af dette 
svar.

Da problemet med at tilrettelaegge en do
kumentation netop er taget op her i bladet, 
springer jeg straks videre til det i dit brev, der 
drejer sig om skalareglerne.

Det er korrekt, at hvis der skal laves om pa 
skalareglerne, kan det kun ske pa et CIAM- 
mode. Det har vaeret RC-unionens politik, at 
vore nationale regler skal vaere identiske med 
FAI-reglerne, hvor det er rimeligt. Men da 
stand-off skalaklassen er provisorisk — dvs. 
forelobig — som international klasse, har 
reglerne nseppe endnu faet deres endelige ud- 
formning.

Du vil gerne have klassen gjort lidt svaere- 
re! Du mener, at der er for langt til superska- 
laklassen elier »mus8eumsskala«, som FAI’s 
klasse F4C normalt bliver kaldt. Nu er det 
imidlertid sa heldigt, at der pa CIAM-modet 
i december 1982 netop blev vedtaget en lang 
rsekke sendringer af musseumsklassen, som 
gor den meget mere tiltrsekkende og lettere 
tilgaengelig, end den var for. Jeg tror, at den 
netop dsekker det, som du efterlyser. Prin- 
cipperne i de nye regler for klasse F4C skal 
jeg her fortaelle om. En vsesentlig ting er fal- 
det bort. Tidligere skulle modellerne males 
op efter tegninger, det tog lang tid, og det 
forhindrede samtidig sma modifikationer, 
der kun kunne ses ved opmalingen, men som 
forbedrede flyveegenskaberne. Disse malin
ger er faldet bort og en ny bedommelse er 
indfort.

Denne bedommelse minder lidt om stand
off. Forst bedommes for skalanojagtighed 
fra siden, forfra, bagfra, fra oven og fra 
neden. Farver skal bedommes og mserker, 
men alt dette fra en afstand pa 3 meter. Der- 
efter rykker dommerne frem til 1 meter fra 
modellen, og herfra skal de sa bedomme 
overfladens struktur, den handvaerksmasssi- 
ge udforelse og skaladetaljer. Dommerne 
kommer altsa aldrig tsettere end denne ene 
meter.

Man haber med disse sendringer af regler
ne at gore musaeumsklassen mere tiltrsekken
de. Den overdrevne »fylden pa« af tunge de
taljer, som dommerne skal kunne pille ved, 
haber man forsvinder, sa disse skalamodeller 
pa flere mader bliver lettere.

Tanken fra international side er nok at 
nserme stand-off og musseumsklassen til hin- 
anden for engang med tiden at lade dem 
smelte sammen til en skalaklasse, og pa laen- 
gere sigt er det maske meget fornuftigt.

I Danmark har vi piloter, som kunne taen
ke sig at deltage i en sadan musaeumsklasse, 
og det er da muligt, hvis der er interesse nok, 
at man godt kunne afholde stsevner for den
ne klasse ogsa. Selve flyveprogrammet er ens 
for stand-off og musseumsklassen.

Skalastyringsgruppen er meget interessere- 
de i reaktioner fra skalainteresserede. Kunne 
I taenke jer at fa indfort musaeumsskala her- 
hjemme ved siden af stand-off klassen? Lige
som ved skala-VM i USA kan disse godt af- 
vikles ved de samme staevner, sa er interessen 
der, kan vi godt springe ud i det. Lad os hore 
fra jer!
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delflyvere bygger modeller ud fra disse 
prototyper, fordi de er simple i opbyg- 
ning og velflyvende, f.eks. kommer 
»Laser 200« herfra. Endvidere kan der 
altid skaffes tilstraekkelig dokumenta- 
tion, bl.a. fra EAA’s medlemsblad. 
EAA er reprassenteret her i Danmark af 
KZ Veteranklubben. Kontakt sekretaer 
Herluf Rasmussen, Ehlersvej 6, 8740 
Bredstrup, tlf. 05-74 12 45 for oplysnin- 
ger om organisationen og hjaelp med 
specielle problemer.

3. «Historical Aviation Album« ved Paul 
Matt, P. O. Box 33, Temple City, CA 
91789, USA. Averterer med fint udvalg i 
treplanstegninger.

4. «Cleveland Model and Supply Compa
n y ^  10309 Detroit Avenue, Cleveland, 
OH 44102, USA.

5. «Dale Willoughby, Scale Model Re- 
search«, P. O. Box 675, Orange, CA 
92666, USA. Specielt fotos af meget fin 
udforelse og korrekte farver.

6. «Scale Drawings by Wylam and Nye«. 
Saelges gennem «Model Airplane 
News«, 837 Post Road, Darien, CT 
06820, USA. Fortegnelse over flytyper 
og bestillingskupon findes som annonce 
i MAN, der kan kobes i mange storre 
kiosker samt hos visse hobbyforretnin- 
ger.

7. Pa det sidste er der annonceret for en 
bog «Flying Colors« til 24,25£ i USA. 
Den skulle indeholde mere end 1300 bil- 
leder af bemaling pa militaerfly inch far
ver. Udgiver: Squadron Mail Order, 
Dept. 10 A, 1115 Crowly Drive, Carroll
ton, Texas 75006, USA.

NB: Nar du skriver til disse amerikanske 
firmaer, sa send en klaebemaerkat med din 
korrekte adresse samt Internationale svar- 
kuponer til portoen (kan kobes pa posthu- 
sene). Husk, mange af disse firmaer er mo- 
delfiyvere som du selv, der gor sig den ulej- 
lighed at sarnie dette materiale.

Stramning af Stand-off- 
reglerne
Det sidste, jeg vil skrive om her, er for- 
andringen af den sikaldte «musaeumsklas- 
se«, F4C. I erkendelse af, at ingen rigtig gi- 
der bygge og flyve FAI F4C, men er g ist 
over til «Sports Scale« (Stand-off skala). 
og da der inden for denne klasse bygges 
bedre og mere detaljerede flymodeller, er 
det blevet nodvendigt at gore noget for 
dem, som har lagt et ekstra arbejde i deres 
skalamodeller. Det er derfor, man har gjort 
musaeumsklassen mere tilgasngelig. Denne 
forandring, synes jeg, er et skridt i den rig- 
tige retning. Vi i dommergruppen har tit 
talt om, at de fly, vi bedomte, ikke blev 
ydet fuld retfaerdighed pa grund af Stand
o ff reglen om bedommelse pa 3 meters af- 
stand. Det er begraenset, hvad man kan se 
af detaljer og overfladefinish p i  denne af- 
stand. De nye regler for musaeumsklassen 
foreskriver — som beskrevet andetsteds pa 
disse sider — en bedommelse af detaljer og 
overfladefinish pa 1 meters afstand. Men

derfor skal dokumentationen selvfolgelig 
stadig vaere i orden.

Som jeg startede med at skrive, ser man 
mange skonne modeller rundt omkring, der 
godt kunne gore sig i konkurrencerne, men 
hvor dokumentationen ikke er god nok. Vil 
du have din model bedomt efter fortjene- 
ste, sa ma du gore et stykke arbejde med 
din dokumentation. Du ma sarnie, bearbej- 
de og prassentere den, sa kun relevant ma
teriale er med og derigennem lette lidt pa 
dommerens job til gavn for din egen model. 
Derfor, ga i gang gutter, gor materialet tip
top, og forog jeres chancer. Mod op til 
sommer med godt dokumentationsmateria- 
le og fa alle pointene! □

En tilfejelse .......
Nar man har samlet alt sit dokumentations- 
materiale for skalamodellen, man vil delta- 
ge i konkurrence med, skal man ikke mode 
op med alt, rub og stub. Man skal sortere 
og kun medbringe det nodvendige, og sa 
skal det ordnes.

Torben Back Sorensen kommer ind pa 
dette emne i sit brev her i Skalahjornet, og 
han foreslar en folder pa fire sider til at 
praesentere materialet. Pa side 1 skal man 
fortaelle alt med flyets type, data osv. Side 
2 viser treplansskitsen, side 3 kan vaere far-

Komma’s
Modelbyggerhandbog
«Komma’s Modelbyggerhandbog« af Albert 
Jackson og David Day. Dansk redaktion ved 
Ludvig E. Bramsen og Peter Brons. 349 sider, 
rigt illustreret med 1500 tegninger og fotos, man
ge i farver. Forlaget Komma A/S, 1982. Kr. 258,- 
indb.

Bogen er en oversaettelse af «The Model- 
maker’s Handbook« udgivet af forlaget 
Dorling Kindersley, London i 1981. En sa 
omfangsrig titel gor det naturligvis uom- 
gaengeligt ogsa at komme ind pa modelflyv- 
ning, og vi finder da ogsa hurtigt et 38 sider 
langt kapitel bagi, der er forbeholdt emnet. 
Desuden finder vi andre 38 sider om for- 
braendingsmotorer. elektromotorer, damp- 
maskiner og fjemstyringsanlaeg, som ogsa i 
vid udstraekning har bud til modelflyveren. 
De: er jo  ikke sa meget til sa stort et omra- 
de, og stoffet er da ogsa holdt pa det helt 
elementaere begynderplan uden svinkeaerin- 
der, hvilket har skabt plads for en nodtorf- 
tig dakning af alle tre hovedgrene.

Man kunne godt onske, at erfarne dan- 
ske modelflyvere i hojere grad havde »for- 
dansket« stoffet. Vaerste fejl er vel nok, at 
den engelsk/amerikanske frekvensmaerk- 
nings farvekode for 27 MHz er oversat di- 
rekte efter ordbogen i stedet for angivelse 
af vores kontinentaleuropaeiske system.

Hvad ellers? Der er mere generelle afsnit 
om arbejdsteknik, materialer, vaerktoj, 
maling og finish — sidstnaevnte nok mest 
montet pa modeljernbaner o.lign., men her

vedokumentation og pa side 4 har man sa 
sine fotos. Det er en god ide, som absolut 
kan anbefales.

Vigtigt er det i hvert fald, at denne doku
mentation er lige til at »ga til«, og at den er 
emballeret saledes, at den, eller dele af den, 
ikke risikerer at flyve vaek, hvis det blasser 
lidt. Dokumentationen ma ogsa i et klart 
dansk fortaelle sine oplysninger, uden at 
dommerne skal blade frem og tilbage for at 
finde de nodvendige fakta. Skal man delta- 
ge i Internationale staevner, ma al teksten 
vaere oversat til engelsk.

Man skal til dokumentationen bruge en 
officielt udgivet treplanstegning, som har 
en mindste skala i 1:72 (dog med mindste 
spaendvidde pa 15 cm) op til en storste ska
la 1:24. Nyt er iovrigt, at man nu ma bruge 
fotos af en prototype set fra siden, forfra 
og foroven, altsa 3 fotos, hvis tegning af 
prototype mangier. Man ma desuden an- 
vende 3 fotos som materiale f.eks. til doku
mentation for bemaling mv.

Ved konkurrencer er det altsa nodven- 
digt, at dette dokumentationsmateriale er i 
orden, men vil man ikke deltage i den slags, 
er det alligevel dejligt at have samlet sig dis
se ting om sin skalamodel. Det er godt at 
kunne vise interesserede klubkammerater 
og tilskuere, og det er hyggeligt at have for 
en selv. God fornojelse! Benny Juhlin

bliver jeg muligvis uenig med skalafolk? Og 
midt i det hele mellem blandingsformler for 
papmache og sammenfojning med som og 
skruer finder man et par sider med guld- 
korn — bearbejdning af balsatrae — som 
laerte mig et par nye fiduser, selvom jeg har 
25 ars balsastov i lungerne. Det er utroligt 
og overraskende, sa anvendeligt balsatrae er 
til mange ting foruden modelfly.

Ellers er det der det hele — biler, bade, 
elektriske tog, kavalleriheste, Napoleon’s 
soldater, dioramaer, landskaber, tanks, 
slagmarker og naturligvis de sma plastikfly, 
ofte i meget smukke farvebilleder (dog ikke 
i modelfly afsnittet).

Hvad en diorama er for en? Jo, det er 
f.eks. en skalamodel af en sonderbombet 
kirke med murbrokker og gravsten hulter 
til bulter fremstillet af styropor. Ligeledes 
beskrivelsen af immitation af skudhuller i 
en skalamodel af en diplomatvogn og flere 
lignende ting gor maske, at nogle finder det 
makabert graensende til det smaglose at 
skrive om vores sunde friluftshobby/sport i 
samme bog, mens andre har evnen til at 
overse selektivt. Men et er sikkert: Gamle 
H .C.A. og den standhaftige tinsoldat har 
sandelig ikke levet forgaeves!

Alt i alt endnu et bidrag til den alt for 
sparsomme danske modelflyvelitteratur og 
absolut grebet an med den rette indfalds- 
vinkel. Men set isoleret som en modelflyve- 
bog fas pa skandinavisk sprog (desvaerre 
navnligt norsk og svensk) langt mere daek- 
kende vaerker til en brokdel af prisen. Men 
det er jo  heller ikke, hvad bogen udgiver sig 
for at vaere. Preben N 0 rholm
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Et kig ind bag facaden pa Bjarne Pedersens 
modificerede Multiplex sender. Der er 
indbygget to mixere samt et par andre smating 
— og Bjarne regner ikke tried at fa  plads til 
scerlig meget mere n u .....

Super Excellent Mixer
Bjarne Pedersen fortaeller her, 
hvordan man kan lave en mixer til 
sit RC-anlaeg. Mixeren kan 
anvendes til flap-ror og til V-hale 
med servovending, pitch-heck og 
ved 2 stk. og skift af tre 
komponenter til pitch-heck, 
gasforvalg-pitch og autorotation. 
Fat skuffen med komponenter og 
loddekolben — det er bare om at 
ga i sving!

Mange brugere af radioanlag i vore dage 
gar til narm este forhandler, nar de har 
problemer og onsker om udvidelser eller 
andringer. Det kan sagtens lade sig gore at 
lave en maengde tilbehor uden at overtrade 
P&T’s bestemmelser.

En advarsel skal der dog gives!
Pil aldrig ved sendermodul eller sender- 

printet, det er det med de mange spoler. 
Man ma under ingen om standigheder rore 
ved nogen af disse spoler. Skrue pa dent el
ler andre m arkvardigheder. Det kraver 
bade fine og dyre maleinstrumenter at ju- 
stere pa disse spoler.

Men lad os se lidt pa, hvordan impulsde- 
len virker. Jeg husker tilbage i 1967, hvor et

Fig. 2

nu hedengaet radioblad bragte en rakke  
konstruktionsartikler om det forste propor- 
tionalanlag. Der var i massevis af transi- 
storer og komponenter. I vore dage har vi 
IC’erne, dejligt nemt.

I meget simpel form kan man se pa op- 
stillingen i fig. 1, hvordan impulsformnin- 
gen fungerer. IC’en 4017 er en tallekreds, 
dvs. hver gang den far en impuls fra IC’en 
555, der er koblet som multivibrator, ryk- 
ker den et skridt frem, og ud kommer den 
spanding, man har indstillet pa styrepot- 
metret. Da dette foregar meget hurtigt, vil 
der i praksis forekomme en im pulsrakke 
med forskellige impulslangder alt efter 
hvordan styrepotmetrene er indstillet. Til 
sidst i rakken  kommer en reset-impuls for 
at synkronisere sender og modtager. Den er 
noget langere og frembringes ved h ja lp  af 
en fast, stor modstand.

Pa denne made at langt de fleste senderes 
impulsdel opbygget, med storre eller min- 
dre variationer i valg af IC’er, men i grund- 
princippet er de ens!

Den opm arksom m e laser vil maske ha
ve bem arket, at skal der laves mix, kan det 
forholdsvis let gores imellem styrepot. og 
IC. Det er korrekt, det er faktisk her, man 
sa tte r  alle de sjove ting ind.

Mixeren, som vi ser pa i denne omgang,

er enkel i opbygning. Den bestar kun af en 
1C med fire sma forstarkere indbygget, 
samt en handfuld modstande og kondensa- 
torer.

Styrespandingen fra rorpotmetret til- 
sluttes A (se fig. 2), gar igennem OP1 og 
kommer ud inverted (dvs. omvendt), gar 
igennem OP2 og bliver inverted nok en- 
gang. Med PI staende i midten kommer der 
intet signal igennem til SI, men drejes PI 
lidt til den ene eller anden side, kommer der 
enten et inverted signal fra OP1 eller et al- 
mindeligt fra OP2. Det vil igen sige, at man 
bruger PI som regulering af, hvor meget 
signal der skal mixes ind, og om signalet 
skal tillagges eller trakkes fra. Ved B til- 
sluttes flap-potmetret.

OP3 kompenserer ved mixningen og OP4 
inverter signalet nok engang, hvorfor man 
ved C og D kan bestemmc, om flap-servoen 
skal lobe den ene eller anden vej.

Selve opbygningen pa printpladen er lige 
til (se fig. 3). Forst monteres modstande og 
kondensatorer, sa trimmere og til sidst 
IC’en. Er man en habil loddekolbe-artist, 
sa ttes IC’en direkte i printet, hvis ikke kan 
man bruge en IC-fatning. Husk at vende 
IC’en efter tegningen. Skal mixeren bruges 
til gasforvalg-pitch, monteres i XI og 3 to 
dioder, A A 136, med stregen pa dioden ind
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mod printet, og en 47 K modstand i X2. I 
alle andre former for mix monteres i XI og 
3 to modstande pa ca. 33 K 1% og ingen- 
ting i X2. Der er iovrigt ikke de store fejl- 
muligheder, da en del af komponenterne er 
ens.

Indbygningen i senderen kan volde pro- 
blemer med hensyn til plads, men det kan 
lade sig gore med lidt snilde. Jeg selv har to 
stk. plus en del andet bygget ind, men nu er 
der altsa ncesten heller ikke plads til mere.

Plus og minus stromforsyningen findes 
et eller andet sted i senderen, evt. direkte pa 
afbryderen.

A loddes pa ror- eller pitch-potmetrets 
midterterminal, den originale ledning skal 
blive siddende, saledes der er to ialt.

Flap- eller heck-potmetrenes ledning lod
des af og saettes pa enten C eller D.

Man indbygger nu kontrollerne PI og SI 
pa et bekvemt sted pa senderen. De to ter- 
minaler pa printet mcerket Potm. 1 og 2 
forbindes til hver side af P I. Midten for- 
bindes over til afbryderen S i’s ene ben, det 
andet til print-maerket SI.

I modtageren tilsluttes nu flap- eller 
heck-servo til den valgte kanal. Styrehand- 
tag og kontrolpotmeter pa senderen anbrin- 
ges nu i midterstilling.

Med trimmeren P3 pa printet justeres nu 
midterstillingen pa servoen. Trimmeren P2 
justerer servovandringen. Efter iustering 
loddes en ledning fra B til flap- eller heck- 
potmeter. Derefter er mixeren klar til brug.

Ved anvendelse til pitch-gasforvalg har 
konstruktionen en lidt anden virkemade. 
Hvor man for havde pitch-gas pa sarame

1** c  -  £  - > Fig. 4

styrehandtag, skiller man det nu ad. Man 
har brug for en femte kanal til gas. Man 
kan sa pa denne kanal give gas uden at give 
pitch. Ved betjening af pitchhandtag vil 
man forst pa et senere tidspunkt end ellers 
fa kombinationen pitch-gas pa samme 
handtag.

Dvs. pitch loddes pa A, og bruger man to 
mixere, har man nu tre ledninger pa pitch- 
potmetrets midte. Den femte kanals midt- 
punkt loddes af, og pa ved C eller D, og en 
ny ledning fra midtpunkt til B. Husk at 
scette dioder og modstanden i.

Autorotation laves ved hjaelp af en eks- 
tra omskifter, et par modstande og et pot- 
meter. Sa kan man ved ovelse koble moto- 
ren pa tomgang, men samtidig betjene 
pitchkontrollen. Er der fare pa faerde, kan 
man koble til igen. Se fig. 4.

En paen forplade til kontrollerne kan la

ves med Letraset. Det er bogstaver og stre- 
ger, der kan overfores til en plade ved at 
gnubbe dem pa plads. Kan kobes i velassor- 
terede boghandler.

Forhabentlig har det ikke vceret en alt for 
teknisk gennemgang, det er faktisk ikke sa 
svsert endda. Skulle du have problemer 
med at lave print, kan jeg skaffe dem til 
ncesten symbolsk pris.

Er der iovrigt problemer, sa ring!! 
Bjarne Pedersen 
Tlf. 09-17 42 35

Bemcerk! — Ovenstdende mixer kan mulig- 
vis ikke anvendes til anlceg med negativ im
pute — det vil i praksis sige til gamle Graup- 
ner anlceg (men godt til f.eks. de nye 
Graupner JR-anlceg).

Med lidt snilde kan man lave en frontplade, som 
ser helt »professionel« ud.

Servo split og vender
Mange gange har man brug for to servoer, 
der korer parallelt over samme styrepind, 
eks. deltamodeller. Da det ikke er hensigts- 
mcessigt mht. stoj at forbinde to signalled- 
ninger til samme udgang pa modtageren, er 
her en lille konstruktion, som kun bestar af 
en IC. Hvis man er god til at lodde, kan 
man forbinde ledningerne direkte pa IC’en. 
Se fig. 1.

De: kraever ikke mange ord at forklare 
monteringer.. Klip servoledningen over, s i 
du far er. ser. o med en suimp ledning og et 
siik med ledrirg . Senoerne forbindes til 
hver sice, og ledninger. rr.ed s:ik foran. Nu

kan man komme ud for, at to servoer, ma- 
ske ikke af samme mcerke, korer hver sin 
vej. Dertil anvendes fig. 2, der er en servo- 
vender. Klip Iedningen over en gang mere, 
og monter i hver ende.

Trimpol anvendes til at justere midt
punkt som for. Print kan evt. kobes hos 
mig.

Bjarne Pedersen 
Tlf. 09-17 42 35

Bemcerk! Kan ikke anvendes til gamle 
Graupner anlceg, men godt til f.eks. de nye 
Graupner JR-modeller.
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Motortest

Magnum 91 S Four Stroke
Fa. Avionic Denmark ApS, Risskov har 
stillet et eksemplar af ovennasvnte m otor til 
radighed for afprovning.

Motoren, der er konstrueret af englaen- 
deren P. Roffe, har vasret i produktion ca.
1Vi ar, og er af udseende ikke saerlig ophid- 
sende, men naermest lidt klodset og ra i for- 
arbejdningen. Men ved en naermere gen- 
nemgang, dvs. adskillelse, viser det sig, at 
motoren er udfort med meget fine pasnin- 
ger overalt.

Konstruktion
Motoren er udfort med »udvendigt« nikke- 
toj, som pa OS FS 60, og knastakslen dri
ves via tandhjul monteret bagerst pa krum- 
tappen. Krumtaphuset er udfort i stobt alu- 
legering, hvorimod topstykke og cylinder er 
af aluminium, der er frseset og drejet til en- 
delig form. Cylinderforingen er i haerdet 
stal og stempel i alu-legering med 1 stk. 
ring. Plejlstangen er med bronceforing i

Good-Year hjornet 
. . .  og en lille fidus
At det har vasret jul behover jeg vel ikke 
fortaelle nogen, og hvad angar julegaver, sa 
har de fleste vel ogsa faet, hvad de har for- 
tjent. Hvordan den kommende saeson teg- 
ner sig for vores dejlige sport skal jeg heller 
ikke spa om, selv om jeg har pa fornemmel- 
sen, at det tegner til nogle gode placeringer. 
Na, men vi har jo  heller ikke skullet spare
14.000 kr. pa vores budget. Iovrigt ser det 
heller ikke i ar ud til, at vi skal opleve at 
modes til konkurrencerne ifort ens toj, og 
det kan vi jo  vaere glade for.

Vi kan ogsa vaere kede af det, men det vil 
jeg lade vaere op til hver enkelt.

Nu, hvor jeg har faet sagt det mest vae- 
sentlige, der la mig pa sinde, vil jeg helt 
uden for programmet komme med en lille 
konstruktionsmaessig detalje, nemlig det 
kabenhavnske gardincut!

Denne lille sag hedder sadan, fordi det 
forste eksemplar blev fremstillet i Koben- 
havn af en gammel gardinstang, dvs. det er 
ikke Jens Geschwendtner, konstruktoren, 
jeg kalder en gammel gardinstang, men han 
anvendte en sadan som materiale til cuttet.

lovrigt er det oplagt til at lave efter de for 
handen vaerende soms princip, fjederen 
kan hugges fra en kuglepen (ikke en tusser), 
pianotraden er hvad man har i passende di
mension, og »kroppen« kan laves af alumi
nium, stal, titanium eller messing, alt efter 
ambitionsniveau, blaeretrang og rodekas- 
sens indhold. Herudover skulle tegningen 
kunne tale for sig selv.

Man abner cuttet ved at trykke pa knap- 
pen pa den tykke pianotrad, og lukker ved

plejlstanglejet. Karburatoren er en Irvine 
.40.

Malte resultater
Brasndstof: 5% nitro, 8% Castrol M. 
Propel Top Flite 16x6:
Tomgang 1.850 om dr./m in., fuldgas 7.000 
om dr./m in.
Braendstof: 8% Catrol M uden nitro. 
Propel Top Flite 16x6:
Tomgang 2.000 om dr./m in., fuldgas 6.700 
om dr./m in.

Det er ikke nodvendigt at montere daem- 
per for at overholde stojgraenserne 80 
dB(A) pa 10 meters afstand.

Motoren befinder sig bedst med lidt nitro 
i braendstoffet, som ud over en storre ydel- 
se giver en mere stabil tomgang.

Konklusion
Motoren korer koldt og er derfor velegnet 
til skalamodeller, hvor der foretages en ind-

at traekke i den tynde pianotrad, der ogsa 
virker som returfjeder.

Der er visse nojagtighedskrav, men de er 
nemme at finde ud af: Virker det ikke, sa er 
det ikke nojagtigt nok!

Sa vil jeg slutte, som det er »in« i visse

Magnum 91 S 4-takt

kapsling af motoren, og hvis det ikke drejer 
sig om hurtige modeller, vil den kunne kla- 
re modeller pa op til 6 kg. Men pa grund af 
den robuste udforelse og dens lave stojni- 
veau vil den ogsa vaere velegnet til alminde- 
lig hobbyflyvning.

Indstillingen af en 4-takter skal man laere 
at leve med, da den ikke markerer for en 
mager blanding, men kvitterer med at ga i 
sta uden naermere varsel.

Vaegten synes umiddelbart hoj, men her 
skal man huske, at det ikke er nodvendigt 
at montere en daemper, og det er jo  som be- 
kendt summen af faktorerne, der giver det 
endelige resultat.

kredse i Modelflyve Nyt, med at skrive no- 
get halvuforstaeligt pa engelsk, altsa: Keep 
lubricating those touch-downs.

Skulle der vaere nogen, der har forstaet 
det, sa er de velkomne til at kontakte mig 
og forklare mig det. Henrik Strebcek
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Specifikationer:
Volumen: 14,98 cm3 
Boring: 27 mm 
Slaglaengde: 26 mm 
Hojde: 104,3 mm 
Lasngde: 105,5 mm 
Bredde: 45 mm 
Vcegt: 850 gram

Positivt:
★  Daemper ikke nodvendig
★  Lavt brasndstofforbrug
★  Korer koldt — taler kraftig indkapsling
★  Omlobsretningen kan aendres
*  Lang levetid — robust udforelse

Negativt:
• Nitro i braendstof
• Nikketoj ikke indkapslet — kraever hyp- 

pig smoring
• Karburatoren ser billig ud (men den vir- 

ker)

Prisen pa knap kr. 1.900 ma anses for rime- 
lig. Flemming Pedersen

NcEste motortest vil behandle Webra Bully 
35 benzin.

Mini-test
R&G
Sekunden-Kleber
Jumbo Hobby har sendt Modelflyve Nyt et 
par flasker med cyano-acrylatlim til afprov- 
ning. Limen er ifolge flaskernes etiket 
fremstillet i Tyskland af firmaet Rudolph & 
Gross Modellbauartikel, som Jumbo Hob
by har agentur for i Danmark og Norge.

Det tog mig lige praecis 10 sekunder at 
konstatere, at Sekunden-Kleber'en virker 
overordentlig fremragende. Flasken dbnes 
ved, at man skaerer eller klipper det overste 
af plastic-tuden af. Da jeg gjorde det, lob 
der ved et beklageligt uheld nogle draber 
lim ud, hvorefter alting pludselig klaebede 
til hvadsomhelst omkring mig. Jeg naede li
ge at sprede fingrene og rejse mig fra stolen 
— ellers er det ikke godt at vide, hvordan 
jeg var kommet vaek fra pladsen ved bygge- 
b o rd e t......

Jumbo Hobby forhandler iovrigt ogsa en 
vaeske, der siges at kunne oplose cyano-lim, 
sa man kan komme fri igen, hvis man skulle 
lime sig fast — forudsat selvfolgelig, at 
man i sin fastlimede tilstand formar at be-
nytte sig af mirakelvaesken......

Men som antydet — limen er glimrende, 
nar den anvendes med omtanke. Man kun
ne onske, at der med flasken fulgte et gan- 
ske tyndt ror, som man kunne bruge som 
limspids. Et sadant ror folger med »Hot 
Stuff«-flasker. Men man kan selvfolgelig 
selv anskaffe det, hvis man mener, at det er 
sagen.

Laes iovrigt om cyano-lime i Jorgen 
Korsgaards artikel i Modelflyve Nyt nr. 
4/82. PerGrunnet

Tegn abonnement 
ρά Modelflyve Nyt!
Snyd ikke dig selv for glaeden ved at hore Modelflyve Nyt lande med et 
brag bag brevsprsekken hveranden maned — tegn abonnement! For kun 
64,- kr. far du de sidste 5 numre af 1983-argangen tilsendt med post, sa 
snart bladene udkommer.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Nar nr. 2/83 
udkommer, far du det tilsendt sammen med en regning og et girokort, 
som du bedes benytte ved betalingen.

Har du alle de gamle numre?
-  du kan stadig fd  en del a f dem!
Vi har 4 blade af 1981-argangen pa lager endnu og saelger dem samlet til 
40,- kr. Hele argang 1982 er endnu pa lager, seks blade for 70,- kr. De- 
suden har vi 5 endnu aeldre blade pa lager, som saslges enkeltvis for 9,- 
kr. pr. stk. eller samlet for 25,- kr.

Send din bestilling pa kuponen herunder.

Pas ρά dine gamle numre 
a f Modelflyve N yt
-  forcer dem et samlebind!

Vi har faet fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12 
numre af Modelflyve Nyt — altsa to argange.

Bladene holdes fast i samlebindet med metalklemmer — der skal ikke 
limes, »hulles« eller klippes for at fa bladene til at sidde fast, og de kan 
let tages ud igen, hvis man skulle fa lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. Pa 
forsiden og pa ryggen er der trykt «Modelflyve Nyt«. De leveres i fern 
flotte farver — husk at krydse af pa bestillingssedlen herunder, hvilke(n) 
farver du onsker. Prisen er kr. 26,50 pr. stk. incl. porto.

Hvis du ikke vil khppe i bladei, sd skriv din bestilling i et brev eller ρά et postkort!

Γ

Hermed bestiller jeg:
□  Abonnement for 1983 fra nr. 2/83 

(5 blade), pris kr. 64,-.
□  Argang 1982, 6 blade, pris 70,- kr.
□  4 blade fra argang 1981, pris 40,- kr. 

(det er nr. 2, 3, 4 og 6/81)
□  5 gamle blade, tilbud: 25,- kr.

(det er nr. 1/77, 6/78, 2/80, 5/80 
samt 6/80)

□  _____ stk. samlebind a kr. 26,50
i farverne:
□  gul □  bia □  rod □  beige □  gron

Folgende enkeltnumre (saet kryds):
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

1977 □ ■ ■ ■ ■
1978 ■ ■ ■ ■ ■ □
1979 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1980 ■ □ ■ ■ □ □
1981 ■ □ □ □ ■ □
1982 □ □ □ □ □ □
Bladene fra 78/80 koster 9,- kr. pr. stk. 
Bladene fra 1981 koster 11,- kr. pr. stk. 
Bladene fra 1982 koster 12,- kr. pr. stk. 
Alle priser er incl. porto.

Navn: ___

Adresse: _  

Postnr./by:



Hvorfor netop RC-kunstflyvning?
-  Betragtninger over at have kunstflyvnings- 

konkurrencer som hobbyaktivitet ........................

RC-kunstflyvningen har vasret 
nede i en bolgedal i de sidste par 
ar — isasr i 1982, hvor aktiviteten 
var meget lav inden for omradet. 
Fra efteraret 1983 indfores 
det nye vendeprogram 
ved RC-unionens stsevner i 
Danmark, og det kan forhabentlig 
medvirke til at foroge interessen 
for denne aeldste form for RC- 
konkurrenceflyvning.
I et forsog pa at give 
kunstflyvningsinteresserede blod 
pa tanden til at deltage i staevner 
fortaeller Peter Christensen, der 
har vseret pa landsholdet i klasse 
F3A, om, hvordan han kom i 
gang med at flyve konkurrencer.

Alt kan flyve! Det er en vending, man ofte 
har hort i modelflyvekredse. Noget er der 
heldigvis om det. Ud over de maerkelige 
genstande som strygejern, trillebore osv., 
man jaevnligt bliver prassenteret for til fly- 
for-fun staevner, er modelflyvning delt op i 
sa mange discipliner, at der er muligheder 
for enhver interesse, hvis man gerne vil ha
ve et eiler andet i luften.

For mig begyndte det hele i Torring, pa 
Leo Eriksens lille flyveplads, med en Foka 
svaever. Leo kunne darligt tumle den og har 
nok ment, jeg skulle starte med noget mere 
godmodigt. I hvert fald forserede han mig 
en Loran, siden har motorflyene vaeret min 
lidenskab.

Jeg blev medlem af »0stjysk Modelfly- 
veklub«, og mens jeg endnu var »elev«, 
blev A-certifikatet indfort. Det blev snart 
mit mal at erhverve et sadant. Der var 40 ki
lometer til flyvepladsen og lignende afstand

Per Andreasen skcever til fotografen under startforberedelserne

BREV

Frankeres
som

postkort

M odelflyve Nyt 
M ariendalsvej 47 
DK-5610 Assens

til to andre klubber, sa det ville vaere for- 
malstjenligt, hvis jeg kunne fa tilladelse til 
at flyve der ved et evt. besog.

Efter at have overvasret et par kunstflyv- 
ningskonkurrencer som tilskuer, fik jeg fat 
pa et regelssct og begyndte at traene B-pro- 
grammet. Det interesserede mig meget at 
lave figurer, eiler prove pa det. Det la nok 
ogsa lidt i baghovedet, at jeg i lobet af et 
par ar gerne ville stille op i B-klassen. Det 
kom dog til at ga hurtigere.

Min far og jeg kom i 1977 til Fladerslev 
for at se JM. Jeg havde en Maxi med for at 
fa en flyvetur, nar konkurrencen var over- 
staet. Da vi havde set de forste tre B-pilo- 
ter, sagde min far: »Jeg tror ikke, du be- 
hover at skamme dig ved at stille op. Skynd 
dig hen til konkurrenceledelsen og sporg, 
om du ikke kan ga ind i stedet for vor gode 
ven H .L.D. Christensen (var sat pa tavlen, 
men havde meldt afbud), det er blot at 
skrive Peter i stedet for PLL.D.« Jeg blev 
grebet af en grufuld angst, da jeg fik at vi
de, at det jo  var lidt sent, men det kunne 
altsa godt lade sig gore. Tilbage til bilen pa 
rekordtid: »Far, ma jeg lane tyve kroner til 
startgebyr.« »Nej, du ma fa dem, hvis du 
vil lade vaere at ryste sadan, du er jo  darligt 
i stand til at sarnie flyveren,« lod svaret.

Det blev en dejlig debut. Taenk at kunne 
nojes med kildren i maven og nervositet i 10 
min., hvor disse symptomer ellers kunne 
plage i 14 dage ved en normal tilmelding. 
Dertil kom, at jeg ikke blev sidst, men fik 
en haederlig placering. Senere er jeg kom- 
met pa den tanke, at det nok var held, det 
blasste nemlig sa meget, at dommerne nok 
ikke kunne se for tarer!

Dette blev en begyndelse, som jeg aldrig 
har fortrudt, faktisk skylder jeg H .L.D. en 
tak for hans afbud. Siden har jeg deltaget i



alle de nationale konkurrencer, jeg har haft 
mulighed for. Nu er vi meget fast pa sagens 
kerne: »Hvorfor dette konkurrencerass?« 
er der mange, der vil sporge.

Man har vel selv fat i den ene ende, nar 
det skal afgores, hvor meget rass det skal 
vasre. Vil man konkurrere med verdenseli- 
ten, er den forste betingelse, at man skal 
vaere et naturtalent. Er den side i orden, 
skal der traenes sa meget, at der ikke er tid 
til at bestride et normalt arbejde. Kan dette 
krav ogsa opfyldes, skal man vaere i besid- 
delse af interesse og talmodighed i overmal, 
ellers bliver man led og ked af flyvning. 
Dyrkes konkurrence ph det plan, er det 
rses; mindre kan ogsa gore det, og er uden 
al tvivl det sundeste.

Herhjemme dyrker vi kunstflyvnings- 
konkurrencer pa sa fornuftigt niveau, at 
jeg slet ikke kan lade vaere at lege med.

Har man laert at starte og lande sikkert, 
skal man gerne laere noget mere. Man far i 
dag, eller rettere kober i dyre domme, sa 
meget fint radiogrej og sa gode motorer, at 
en model har mulighed for at lave de flotte- 
ste figurer; det er faktisk manden, der har 
fat i pindene, der er den afgorende faktor. 
Vil det s& ikke vaere naturligt, at man pro- 
ver at gore noget ved det svageste led, 
nemlig manden, for at bringe harmoni i tin- 
gene? Det ma og bor altid vaere et mal at 
dygtiggore sig, ogsa i sin flyvning, og da vi 
har en ganske udmaerket mappe med 
kunstflyvningsfigurer inch beskrivelse af 
disse, er det naerliggende at benytte dette 
materiale. Det er det, jeg gor. Muligvis har 
jeg klubkammerater, der taenker, det er 
konkurrenceraes, »Nar han altid pisker 
rundt i de figurer,« men de tager fejl. Jeg 
har det nemlig ganske rart, for det at kunne 
lave figurerne, er en ting, at fa dem bedre, 
er en anden ting, at fa dem perfekte er 
umuligt. Pa mit niveau er der meget at laere 
endnu, og til dem, der mener, at det ma vae
re ensformigt, kan jeg fortaelle, at der hvert 
ar kommer nye ting og aendringer, sd der er 
aldrig tid til at kede sig, tvaertimod.

Det skal ikke bortforklares, at en kon
kurrence i sig selv virker ansporende. Man 
stiller selvsagt ikke op for at opna en sid- 
steplads, men en skal vaere det, ligesom der 
ogsa skal vaere en vinder, udfaldet er altid 
spaendende. De piloter, der deltager. er et 
spaendende, saerskilt kapitel. Et flertal er 
gengangere, men faelles for alle er. at de 
taenker og foler i samme baner som en selv. 
Det at kunne glade sig til at mode disse 
kammerater, er i sig selv noget af det bedste 
ved konkurrencer. Der er ikke noget hem- 
melighedskraemmeri, alle er villige til at la -  
re fra sig og krange ud med fiduser og gode 
erfaringer, de selv har gjort. Skulle man 
blive udsat for et mindre havari, er alle klar 
til at h ja lpe  deres varste  konkurrent med 
bistand og evt. reservedele. Forst. nar man 
star foran dommerlinien i den position, 
hvor dommerne kan se, at harpragten er i 
aftagende, bliver der ikke givet ved dorene 
mere. Det er konkurrence, og sadan mener 
jeg, det bor vare .

En sarlig udfordring ligger der i bygnin-

gen af modellen. Efterhanden som flyveer- 
faringen udvikles, stiller man ogsa storre 
krav til sin model, den skal for alt i verden 
v are  perfekt, ringere end det bedste kan ik
ke gore det. Det betyder naturligvis en mas
se byggetimer, da der heist skal kales for 
hver pind, der bliver sat i. Det er ikke tvin- 
gende nodvendigt med en fornem finish, 
men en fornem model har vel ogsa krav pa 
et prasentabelt ydre, skammeligt hvis man 
ignorerer det.

Nar der fardige resultat foreligger, og 
man ved, at alt er i overensstemmelse med 
ens bedste formaen, melder der sig en ska- 
berglade, der er rigelig betaling for de 
mange timer. Afprovning og trimflyvning 
er de nas te  spandingsmomenter. Er det 
den rigtige model, man har valgt? Er det de 
rigtige andringer, man har foretaget? Duer 
den overhovedet til det, den er beregnet 
for, eller er det hele spildt?

Udstyret skal v a re  i orden. For en kon
kurrence bor det hele ses igennem. T rak - 
stanger efterses, link spandes efter, ror- 
maskiner afproves og renses, evt. motor 
renses, maske skifte lejerne ud. Det er sa 
argerligt at kore mdske flere hundrede ki
lometer, betale startgebyr og sa slet ikke 
komme i luften, eller hvad der er lige sa 
slemt: Halte sin flyvning igennem, fordi 
motoren er defekt eller snavset. Der kan 
sagtens opsta materielle vanskeligheder 
endda, men de selvforskyldte er nasten  ik
ke til at bare .

Ikke blot kunstflyvning, men alle former 
for konkurrence inden for de enkelte dis- 
cipliner, giver en inspiration til at udvikle 
sig selv og sit grej. Opfindsomhed og snilde 
florerer i mangen en hobbykalder, nye 
ideer og krav er med til at hojne standarden 
for vores hobby, da mange ideer gar videre 
til fabrikanterne. Omvendt har fabrikkerne 
ogsa fingeren pa pulsen og kommer hvert 
ar med nye, raffinerede ting, forst og frem- 
mest beregnet pa konkurrence, vel vidende 
at det er en hurtig og effektiv made at fa 
kendskabet til deres nyheder bragt ud pa.

Jeg tror, der er mange, der kunne fa lige 
sa mange gode timer med kunstflyvning, 
som jeg har haft. Mange har sikkert lyst til 
at komme igang. men mangier mod, fordi 
de ikke er »dygtige« nok. Det er helt for
mer:. Den enesie nodvendige betingelse er 
r.etop lysten. Den skal ogsa v a re  sa stor, at 
der. kan b a re  de skuffelser, der helt sikkert 
kommer. Kan den det, bliver gladerne til 
gengaid meget storre. Den bedste betingel
se for at blive dygtig nok, er sd absolut: At 
deltage; en enkelt konkurrencedag giver 
nok lige sa meget erfaring som ti tracnings- 
dage.

Som omtalt under organisationsstoffet 
starter fra og med Falcon Cup i September i 
ar et helt nyt kunstflyvningsprogram. Det 
indebacrer, at alle garvede veteraner ma 
starte forfra med helt ny flyveteknik og 
sandsynligvis andre modeller. I dag ved in
gen af os, hvordan den ideelle model skal se 
ud, sa eventuelle nybegyndere har derfor li
ge sa gode chancer som alle andre for at 
ramme det helt rigtige. □

Referater
Radiostyring

DM i kunstflyvning 1982 pa 
Lindtorp Flyveplads 14-15/8
DM-referatet er voldsomt forsinket. Det har 
hverken Modelflyve Nyt eller skribenten ansvar 
for, idet et brev indeholdende referat og fotos 
fra stcevnet ibenbart er forsvundet pa vej til Mo
delflyve Nyt.

Traditionen siger ellers, at DM i kunstflyvning 
holdes pa Vandel Flyvestation, men da der ikke i 
1982 kunne gives tilladelse hertil fra flyvestatio- 
nens side, blev staevnet flyttet til Lindtorp Flyve
plads ved Holstebro.

Holstebro RC Modelflyveklub, som stod for 
arrangementet, afholdt 1981 JM med stor 
succes, sa der var pa forhfind stillet store for- 
ventninger til dette DM. Disse blev ogsa fuldt ud 
indfriet, idet man fornemmede, at klubbens 
medlemmer havde gjort et stort forarbejde, sale- 
des at alt klappede. Holstebro RC Modelflyve
klub kan derfor igen takkes for et velafviklet 
stasvne.

Betingelserne for en sadan succes er ogsa til- 
stede pa Lindtorp Flyveplads, da man her rader 
over en god asfaltstartbane, fine camping- og 
toiletforhold, samt en hangar til lordagsfesten.

Til staevnet var der tilmeldt ialt 19 piloter, 11 
A-piloter samt 2 jumbopiloter.

B-klasse piloterne startede lordagens fiyvnin- 
ger kl. 12, herefter A-piloterne, og til sidst skulle 
jumbopiloterne have flojet, men pga. den staerke 
vind, oven i kobet sidevind i forhold til flyveret- 
ningen, valgte de to piloter at traekke sig for da- 
gens flyvninger.

Efter endt flyvning stod der hangarfest pa 
programmet. Med 70 tilmeldte, god mad og rige- 
ligt til halsen var grunden lagt til en god model- 
flyverfest. Efter spisning blev der spillet op til 
dans.

Sondag morgen vagnede vi op til et perfekt 
kunstflyvningsvejr, sol og naesten vindstille. 
Forste start gik kl. 9, og da der var vendt om pa 
startraekkefolgen, begyndte klasse A.

Det var nu spaendende, om resultaterne fra 
dagen for kunne holde, eller om det gode vejr 
ville give vaesentlige aendringer, men efter tredie 
flyvning blev meget af spaendingen udlost, da 
Erik Toft havde problemer med sit optraekkelige 
understel. Jeg havde en rimelig god flyvning og 
kunne nu foie mig nogenlunde sikker pa mit tre
die mesterskab i traek. Sporgsmalet var nu, hvem 
der skulle besaette trediepladsen, og her var de 
tre rivaler Leif Widenborg, Jorn Sovso og Peter 
Christensen, og det var Leif Widenborg, der 
med sine mange ar i kunstflyvning bedst kunne 
sty re nerverne.

I B-klassen var Rene Andersen en suveraen 
vinder, mens Jens Abo ydede Chr. Guldhammer 
en god modstand i kampen om andenpladsen. 
For Jens Abo, der kun har flojet RC i et halvt ar, 
var dette et fint resultat, og han vil utvivlsomt 
vende frygteligt tiibage. Staevnets yngste delta
ger, den kun 14-arige Lars Toft, opnaede en fin 
fjerdeplads.

Jumboflyvning var nok et af de indslag, man
ge havde set frem til, og med det fine vejr blev 
det en imponerende premiere. Erik Toft og Bru
no Hedegaard fioj med hver sin Laser 200, og 
det var en noget anden form for kunstflyvning, 
end vi er vant til at se. Langsom, rolig og beher- 
sket flyvning er ikke kun de ting, der kendeteg-

51



ner denne ny kunstflyvningsgren, men ogsa at 
det er en mere realistisk form for kunstflyvning, 
skal nasvnes.

Laser 200 er en af de mest benyttede typer i 
Las Vegas-konkurrencen, hvor bl.a. Dave 
Brown har benyttet en sadan. Modellen kan i 
byggesast kobes for en 8-900 kr., og dette sam- 
menlignet med priserne pa de gaengse modeller 
til F3A-kunstflyvning er jo ikke afskraekkende. 
Det var imidlertid skuffende, at der til denne 
premiere kun meldte sig to piloter. Man havde 
ventet, at flere var modt op, da flyveprogram- 
met var sammensat saledes, at ogsa kunstflyv- 
ningsdygtige semiskalamodeller kunne gennem- 
fore det.

Den eneste modelnyhed kom fra Peter Chri
stensen, der havde skiftet model til en Curare. 
Lydpotten var her bygget helt ind i kroppen og 
daekket af et aftageligt cowl.

Der blev ogsa ved dette staevne foretaget en 
stojmaling ved hver start. Gennemsnittet af alle 
make vaerdier var 102,9 dB, og det ma sammen- 
lignet med den hojst tilladelige vaerdi 105,0 dB 
siges at vasre tilfredsstillende.

Bedommelsen af flyvningerne foregik for B- 
klassens vedkommende, som det foreskrives i 
RC-unionens regler, mens der i A-klassen kun 
var fire dommere, idet en udeblev. Kunstflyv- 
ningsstyringsgruppen vedtog i samrad med staev- 
neledelsen, at A-klassen skulle bedommes af fire 
dommere, og at alle disse bedommelser var gael- 
dende. Per Andreasen

B -klassen:
1. Rene Andersen 1041 pt., 2. Chr. Guldhammer 847 pt., 3. Jens 
Aabo 798 pt., 4. Lars Toft 554 pt., 5. Bent Emil Sorensen 553 
pt., 6. H.L.D. Christensen 432 pt.

A -klassen:
1. Per Andreasen 3493 pt., 2. Erik Toft 3177 pt., 3. Leif Widen- 
borg 3147 pt., 4. Peter Christensen 3119 pt., 5. Jorn Sovso 3069 
pt., 6. Peer Mikkelsen 2512 pt., 7. Henning Juel 2450 pt., 8. Erik 
Nymark 2288 pt., 9. Jens Jorgensen 1829 pt., 10. Kim Hansen 
1030 pt., 11. Bruno Hedegaard 1020 pt.

Ju m b o -k u n s tfly v n in g :
1. Bruno Hedegaard 1055 pt., 2. Erik Toft 972 pt.

Referater
Fritflyvning

Indendorsstaevne d. 20/11-82 
i Helsingor
Lordag aften d. 20. november afholdtes et in- 
dendorsstaevne i Helsingor, som det tidligere er 
blevet meddelt i Modelflyve Nyt. De lokale ar- 
rangorer havde lant Helsingor ungdomsskoles 
idraetshal — ja, de har faktisk sadan en. Ung- 
domsskoleinspektor J. Montin Sorensen var 
meget positiv og havde givet os adgang til sko- 
lens kantine, kokken og lrerervaerelse samt over- 
natningsmuligheder i lokaler med taepper pd gul- 
vene. Imidlertid klarede vi os med privat ind- 
kvartering, da fremmodet ikke var overvaelden- 
de. Til gengaeld blev det et rigtigt hyggestasvne 
for de 5 deltagere, og det er ikke noget man skal 
rynke pa naesen af (jfr. staevnet i Holbask for 
sma radiomodeller).

Der blev flojet i klasserne Easy-B og Peanut. 
Alene det forhold, at ikke mindre end 7 Peanuts 
var til stede, spar klassen en stor fremtid i Dan
mark, og det er bestemt fascinerende at se disse 
smamodeller kredse imod loftsbelysningen. Cal- 
le praesenterede den eneste lavvingede (ameri- 
kansk 4-sredet sportsfly uden landingsstel), der 
viste utrolig stabil flyvning. Den var udstyret

Prank Dahlin fle j nogle fine tider i klasse Easy-B — bedsie tid ved denne lejlighed var 7 min. 40sek.

med en rod Sleek Streek propel. I tilgift fik vi og
sa rigtig 1yd, nar den kraftige gummimotor ban- 
kede rundt inde i kroppen under flyvningen.

Erik Knudsen, som er kendt i dette blads spal- 
ter, modte op med en Piper Cup bygget efter 
Micro X’s tegning. Den vejede 3,8 gram, smukt 
pyntet med skalamotor, bogstaver og streger. 
Ogsa lb Lyngkilde havde bygget efter samme 
tegning, men uden overflodige dikkedarer, og i 
stedet for flot gult japanpapir var hans model 
beklaedt med kondensatorpapir — vaegt 3 gram 
rent.

Nu blev det spaendende. Den model, der er 
naesten 25% lettere end den anden burde vinde i 
flyvetid. Venner — det er eksperten med erfarin- 
gen i at trimme en model, der vinder. Erik Knud
sen satte ny dansk rekord med 46 sek., men lb si- 
ger, at den kan forbedres.

I Easy-B blev det igen en af vore gaester fra 
Jylland, der lob med guldet, idet Frank Dahlin 
hjemtog et C-diplom med nogle meget impone- 
rende flyvninger omkring 7 minutter.

Aftenen (natten) siuttede med natmad hos lb, 
som de lokale folks sode koner stablede pa bene- 
ne i lobet af nul tid. Aftenens rekord!

lb Lyngkilde — initialivtager og arranger.

Distriktskonkurrence 0 st, 
d. 5/12-82, Hiller0d
Konkurrencen fik en uheldig start, idet man kom 
til at kore ind pa en mark med vintersaed. Alle 
var i starten glade, de troede, at Fauerholm hav
de tilsaet endnu en mark med grass, indtil alle bi- 
lerne korte fast og man opdagede fadeesen.

Vejret var heller ikke det bedste, det stovreg- 
nede det meste af tiden, og over middag tiltog 
vinden sa meget, at kun Al-erne kunne flyvealle 
5 starter. A2’erne opgav efter 4. start pga. faren 
for bortflyvninger.

Al-begynder havde tre deltagere, som alle kla
rede det svasre vejr fint. Endnu engang matte 
man beundre de flotte hojstarter, de laver. Jes 
Nyhegn vandt med kun tre starter.

Christian la Cour vandt A2-begynder som 
eneste deltager.

A2-eks. havde kun tre deltagere, konkurren
cen var prasget af darlig forberedelse fra delta- 
gernes side. Saledes var flere af modellerne kun 
nodtorftigt repareret efter DM tre maneder for.

I resultatlisten mangier der desvaerre nogle ef- 
ternavne i Al-begynder-klassen.

Palle Pedersen

A l-b e g .:  1. Jes Nyhegn 277 sek., 2. Michael 267 sek., 3. Chri
stian 248 sek. A 2-beg .: 1. Christian la Cour 126 sek. A 2-eks.: 1. 
Steffen Jensen 578 sek., 2. Palle Pedersen 514 sek., 3. Henning 
Nyhegn 377 sek.

Distriktskonkurrence Vest, 
Skjern d. 5/12-82
Vejret i Skjern var sa darligt, at der kun blev 
flojet chuckglider — og kun med to deltagere.

C h u ck : 1. Ole V. Pedersen 142 sek., 2. Jacob Jacobsen 80 sek.

Distrikt Vest 1982
Distrikt Vest lasgger alle opnaede resultater sam- 
men i var- og hostkonkurrencer i et dr og finder 
saledes frem til samlede vindere i alle klasser. 
For 1982 er resultatet dog noget magert, idet der 
kun blev afholdt en var- og en hostkonkurrence 
og begge under forholdsvis darlige vejrforhold. 
Sa mange kendte navne figurerer slet ikke pa li
sten — til gengaeld er vinderne herunder ufor- 
faerdede fritflyvere, der ikke giver op for en 
smule vind.
A l-b e g .:  1. Finn Dahlin 450 sek., 2. Jes Nyhegn 382 sek., 3. 
Svend Age Jensen 362 sek., 4. Marcel Jokszies 342 sek., 5. Hen
ning Nyhegn 280 sek., 6. Rune Oberg 240 sek., 7. Jcsper Jensen 
214 sek., 8. Olaf Ernst 199 sek., 9. Bjarne Mohl 39 sek., 10. Kim 
Jokszies. A l-e k s .:  1. Hcinzi Lorenzen 407 sek., 2. Niels Jorgen 
Madsen 356 sek. A 2-heg .: 1. Age Westermann 521 sek., 2. Erling 
Jorgensen 461 sek., 3. Kristian Andersen 374 sek. A 2-eks.: 1. 
Leif Nielsen 818 sek., 2. Jorn Rasmussen 759 sek., 3. Finn Bjerre 
746 sek., 4. Steffen Jensen 664 sek., 5. Henning Nyhegn 610 
sek., 6. Hugo Ernst 510 sek., 7. Claus Bo Jorgensen 289 sek., 8. 
Tommy Jensen 231 sek., 9. Bjarne Mohl 159 sek., 10. Tommy 
Jorgensen 79 sek., 11. Frank Dahlin 50 sek. P-30: 1. Bjarne Jor
gensen 349 sek., 2. Frantz Leitner 265 sek., 3. Kim Jokszies 107 
sek.. 4. Marcel Jokszies 17 sek. C'2: 1. Bjarne Jorgensen 1164 
sek., 2. Jens B. Kristensen 737 sek., 3. Steffen Jensen 720 sek. 
C h u ck g lid e r: 1. Hugo Ernst 117 sek.
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Referater
Linestyring

Hertug Hans Staevnet, 13/6-82
Her ved nytarstid dukker der sa meget op af 
gemmerne — som nu f.eks. disse resultater fra 
en sommerkonkurrence nter Haderslev.
S tu n t eks.:
1. Leif O. Mortensen, A viator.......................................... 1787 pt.
2. Johs. Thorhauge, A \ia to r ............................................. 1593 pt.
3. Hans Rabenhoj, Rydhave.............................................1556 pt.
4. Henning Forbech, A sia to r............................................1454 pt.
5. Jan Steen Jensen, A viator............................................. 1429 pt.
6. Mogens Olesen, Rodekro.............................................. 1157 pt.

S tu n t beg.:
1. Peter Koch, Aviator ......................................................  845 pt.
2. Henning Fuglsang, H M F ..............................................  24 pt.

F A I C o m b a t:
1. Bjarne Schou, ALK
2. Bjarne Knudsen, HMF

D iese lcom bat:
1. Bjarne Schou, ALK
2. Henning Fuglsang, HMF
3. Asger Bruun Andersen, Sydfyn
4. Peter Knudsen, HMF
5. Leif B. Andersen, Sydfyn
6. Jan Steen Jensen, Aviator

Team-race:
1. Bjarne Schou/Peter Scjersen, ALK: 5:08,94 10:33,34
2. C. Thorhauge/J. Rasmussen, Aviator: 3:50,45 142 omg.

G o o d -Y ear:
1. Carsten Thorhauge/Jesper Rasmussen, Aviator: 4:35,04

Orientering fra 
Fritflyvnings- 

Unionen
Konkurrencer i Danmark
Nedenstaende konkurrencekalender er forelo- 
big, idet vi endnu ikke har faet bekraeftelse fra 
Flyvestation Vandel, om vi kan benytie pladsen 
de dage, der er bestilt pa denne plads.

6/2 Distriktskonkurrencer i distrikt 0<  og 
Vest

6/3 Distriktskonkurrencer i distrikt (V. og 
Vest

6/3 Fynsmesterskab i klasse A. St. Ho - 
strup, Odense

13/3 Varkonkurrence 1, distrikt Vesi. 
Skive

20/3 Varkonkurrence 1. distrikt Ost. 
Trollesminde/Favrholm. Hilleroc

10/4 Distriktskonkurrencer i distrikt Ost og 
Vest

10/4 OM-F’s jubilasumskonkurrence. St. 
Hojstrup, Odense

17/4 Sjaellandsmesterskab
30/4-1/5 10-startskonkurrence, Trolles

minde/Favrholm, Hillerod
7-8/5 DM for indendorsmodeller, Flensborg
15/5 Varkonkurrence 2, distrikt Vest, Van- 

del
29/5 OM-F’s Al-konkurrence, St. Hoj

strup, Odense

\ Fritflyimings-Unioncn

Fritflyvnings-Unionen er den danske 
landsorganisation for modelflyvning 
med fritflyvende modeller. Unionen er 
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og 
Federation Aeronautique Internationale. 
Arskontingentet for juniormedlemmer er 
100 kr., for seniormedlemmer 220 kr. 
Indmeldelse sker ved at indbetale kontin- 
gentet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen 
P. S. Kroyersvej 28A,
8270 Hojbjerg 
Tlf. 06-27 13 28.

Distriktsledere:
Distrikt 0 sl (ost fo r Storebcelt): 
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4C, 2620 Albertslund 
Tlf. 02-64 29 51.
Distrikt Vest (vest for Storebcelt): 
Bjarne Jorgensen 
Nassbyhave 66, 5270 Neesby 
Tlf. 09-18 02 30.

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen
Alborggade 17, 5.th., 2100 Kbh. 0  
Tlf. 01-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

11-12/6 Sommer-cup, Vandel
2-10/7 Sommerlejr, Vandel
2-3/7 Jyllandsslaget, Vandel
7/8 Fynsmesterskab klasse B og C, St. 

Hojstrup, Odense
28/8 Hostkonkurrence 1, distrikt Vest, 

Vandel
4/9 Sjaellands-Cup, Ringsted

10-11/9 DM, Ringsted
25/9 Jyllandsmesterskab, Skjern
2/10 Hostkonkurrence 1, distrikt Ost

16/10 Hostkonkurrence 2, distrikt Vest

Ungdomsskole-
udvalg
Dansk Modelflyve Forbund patanker at 
nedsatte et ungdomsskoleudvalg, der 
skal forsoge at tage nogle initiativer pa 
ungdomsskoleomradet, saledes at de ele- 
ver, der gar til modelflyvekurser pa ung- 
don-.'-kolerne far stimuleret interessen 
for modelflyvesporten.

Hvis du er interesseret i at laegge et 
stykke arbejde i et sadant udvalg, bedes 
du henvende dig til din unions sekreta
riat.

Hvis du er indstillet pa at bruge lidt tid 
og energi pa at gore noget for begyndere 
og for at skaffe unionerne flere medlem- 
mer, er der naeppe noget omrade, hvor 
du kan gore sa meget som netop pa ung
domsskoleomradet.

23/10 Palle-Cup, TrolIesminde/Favrholm, 
Hillerod

6/11 Flyvedagskonkurrence, decentral
6/11 Distriktskonkurrencer i distrikt Ost og 

Vest
13/11 Hostkonkurrence 2, distrikt Ost
20/11 Landsmode
4/12 Distriktskonkurrencer i distrikt Ost og 

Vest

Sterre svenske konkurrencer
23/4 Majtavlingen, Uppsala, kontakt Gos-

ta Franzen, tlf. 018-12 58 94
11-12/6 Nattavlingen, Midlanda, Anders 

Ericsson, tlf. 060/12 63 04 
16-17/7 Solnas 10-starters, Solna, Sture Jo

hansson, tlf. (hjemme) 08-27 63 87, 
(arbejde) 08-730 74 49

17/9 AKM’s Hosttavling, Malmo, Lennart
Hansson, tlf. 040-19 37 90 

15/10 Hjelmerus Memorial, Norrkoping,
Per Johansson, tlf. 013-12 84 31

Vi skal gore opmasrksom pa, at disse konkurren
cer ikke er endegyldigt fastsat — listen er forelo- 
big. Men interesserede kan kontakte de anforte 
konkurrenceledere og hore, om der kommer 
sendringer.

Internationale konkurrencer
Nedenstaende liste har vi sat sammen ud fra 
FAI’s kalender. Vi har kun medtaget staevner, 
som synes at vaere af interesse for danske mo- 
delflyvere.

20-22/5 International indendorskonkurrence, 
Genk, Belgien

18-19/6 International indendorskonkurrence, 
Orleans, Frankrig

23- 24/7 International indendorskonkurrence,
Brno, Tjekkoslovakiet

20-21/8 Poitou International, Noize, Frankrig 
20/8 Soko Cup, Mostar, Jugoslavien
20-21/8 International indendorskonkurrence, 

Flemalle, Belgien
27/8 »Izel Kurtalic« Memorial, Livno, Ju

goslavien
3-4/9 Eifel-Pokal, Ziilpich, Vesttyskland 
28/9-4/10 VM, Goulburn, N.S.W., Australien
24- 25/9 Reg Allamby Memorial, Goulburn,

Australien
8-10/10 Bordertown International, Border- 

town, S.A., Australien

Yderligere oplysninger om disse konkurrencer 
vil fremkomme i lobet af aret — ellers kan man 
henvende sig til sekretariatet.

Landsmode 1982
Det blev et livligt landsmode d. 21. november i 
Korsor. Der var mange vaesentlige problemer til 
diskussion, og de fleste deltagere folte vist, at 
der var alt for kort tid til radighed.

Regnskab for unionen kan rekvireres af inter
esserede fra sekretariatet, hvor man ogsa kan fa 
det officielle referat af modet.

To diskussioner skal kort omtales her. Den 
forste gik pa muligheden af at forage aktiviteten 
— dvs. deltagelsen i staevner — ved at forbedre 
den interne kommunikation til medlemmerne. 
Det blev vedtaget at gore forsoget ved at udsende 
saerskilte indbydelser til alle storre konkurrencer 
i de omrader, hvor en sadan indbydelse er ak- 
tuel. Det blev ogsa vedtaget at forsoge at lave 
korselsordninger, hvor man kan, sa ingen ma 
blive borte fra et staevne pga. manglende korelej- 
lighed. Yderligere enedes man om at forbedre 
konkurrencearrangementerne, hvor det skonne- 
des formalstjenligt.
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I samme forbindelse vedtog man at forsege at 
gennemfore to arrangementer: En ungdomssko- 
le-weekend i 1983 og et »modelflyve-staevne«. 
Forstnaevnte vil nok blive gennemfort i Dansk 
Modelflyve Forbunds regi i 1983, mens steevnet 
skal vaere et fritflyvnings-mode, hvor man sarn
ies for at diskutere, deltage i seminarer, kurser 
og maske ogsa for at flyve lidt sammen.

Det andet store diskussionspunkt var lands- 
modets indstilling til det dengang forestaende 
CIAM-mode i Paris og de regelaendringer, som 
der var stillet forslag om. Diskussionen drejer sig 
i virkeligheden om, hvilken udvikling der skal 
ske med modelflyvereglerne fremover — om 
man skal lade reglerne styre af de stadig vanske- 
ligere flyveforhold, eller om man skal lade flyve- 
glaede og sportsligt udbytte styre udviklingen 
(dermed er ikke sagt, at de to ting altid udeluk- 
ker hinanden Man enedes om, at diskussio
nen var alt for omfattende til den begraensede 
tid, der var til radighed.

Bestyrelsen blev iovrigt genvalgt og det gjorde 
udtagelseskomiteen ogsa med den undtagelse, at 
Finn Bjerre erstatter Jorgen Korsgaard.

Per Grunnet

Indendersflyvning 1983
Som sidste ar vil der i ar blive arrangeret DM i 
indendorsflyvning i »Idraetshallen« i Flensborg 
— den danske sportshal. Staevnet vil finde sted 
lordag aften og nat til sondag middag, d. 7. og 8. 
maj. Indendorsflyvning pa hojt plan er ikke en 
speciel vintersport, »vejret« i hallerne er bedre, 
nar det er varmt og stille udenfor, men det er ud- 
maerket at bygge modellerne om vinteren sam
men med udendorsmodellerne!

Da der desvasrre ikke er sa mange indendors- 
fans i Danmark, vil vi ikke bruge penge pa at 
sende indbydelser ud til alle Fritflyvnings-Unio- 
nens medlemmer, men kun til dem, der deltog i 
staevnet sidste ar. Men er der kommet nye inter- 
esserede til i mellemtiden, vil vi staerkt anbefale 
at ringe eller skrive til »Mr. Indoor«, Jorgen 
Korsgaard, for at fa tilsendt en indbydelse. Ind- 
bydelserne skulle vaere klar i begyndelsen af april 
maned.

For at vide, hvad man skal bygge her i vinter, 
sa vil der blive flojet i folgende klasser: 

Indendors chuckglider 
Peanut skalamodeller 
P-15, indendorsmodelier med plastik- 
propel, se tegning i dette nr.
Easy-B
35 cm mikrofilmmodeller 
FID mikrofilmmodeller

Det er mange klasser, men der er afsat 12-16 
timer til flyvningerne, hvoraf dog de sidste tre 
klasser vil optage en hel del af tiden. Hvis man 
ikke selv flyver, men har en vis interesse for sa- 
gen, sa er man ogsa meget velkommen til at 
komme og kigge pa og evt. hjaelpe med tidtag- 
ningen.

Tegninger og tekst om indendorsmodelier fin- 
des foruden i dette blad i Modelflyve Nyt nr. 
3/79, 6/81, 1/82 og 2/82.

Rekvirer indbydelsen fra:
Jurgen Korsgaard 
Ahornweg 5, 2397 Ellund 
Vesttyskland.

Diplomer
Der er fornylig taget to kombinerede C-diplomer 
i slutningen af 1982. Kombineret C-diplom far 
man, nar man har C-diplom i tre fritflyvnings- 
klasser. De to skrappe modelflyvere er Erik 
Knudsen og Frank Dahlin, der begge har C-di- 
plom i klasserne A, B og C. Tillykke!

Mini-World Cup
Flarreslev- og Skjern-klubberne planlaegger i 
fsellesskab en stor international konkurrence for 
sma modeller i klasserne Al, P-30, Chuckglider, 
Coupe d’Hiver og maske ogsa C02-modeller.

Sted og tidspunkt er ikke fastlagt endnu, men 
man har indtil videre isaer kigget pa flyvepladsen 
ved Skjern i slutningen af September eller begyn
delsen af oktober. Men muligheden for en som- 
merkonkurrence pa Vandel har ogsa vaeret 
naevnt.

Konkurrenceindbydelser
Varkonkurrence 1, distrikt Vest d. 13. marts
Konkurrencen afholdes i Skive med briefing kl. 
9.45 og start af forste periode kl. 10.00.

Der flyves alle klasser.
Startgebyret er kr. 10,- for seniorer, kr. 5,- for 

juniorer.
Efter konkurrencen regner vi med at drikke 

kaffe et eller andet sted, mens vi regner resulta- 
terne ud.

I tilfaelde af darligt vejr kan man ringe til Per 
Grunnets automatiske telefonsvarer fra sondag 
morgen kl. 7.00 og here, om konkurrencen af
holdes eller om der laves et alternativt arrange
ment.

Tilmelding senest mandag d. 7. marts til:
Ole Brauner 
Ejskaervej 10, Hindborg 
7800 Skive 
Tlf. 07-53 13 31

Husk at oplyse, om du har plads til passagerer — 
eller om du har behov for korelejlighed, nar du 
tilmelder dig.

Varkonkurrence 1, distrikt 0st d. 20. marts
Konkurrencen afholdes pa Trollesminde/Favr- 
holm med briefing kl. 10.00 og planlagt start af 
forste periode kl. 10.30.

Der flyves alle klasser.
Startgebyret er kr. 10,- for seniorer og kr. 5,- 

for juniorer.
Efter konkurrencen forsoger vi at arrangere 

kaffebord i Termiks lokaler pa Jernbanegade i 
Hillerod.

I tilfaelde af darligt vejr kan man ringe til di- 
striktsleder Palle Pedersen fra kl. 8.00-8.30 son- 
dag morgen og fa at vide, om der aflyses eller 
flyves — eller om man laver et alternativt arran
gement.

Tilmelding senest mandag d. 14. marts til: 
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4C, 2620 Albertslund 
Tlf. 02-64 29 51

Husk pa tilmeldingen at oplyse, om du har be
hov for korelejlighed — eller om du maske har 
plads til at tage nogen med i din bil.

OBS: Der gar tog til Hillerod, og der kan let 
arrangeres afhentning fra stationen, hvis du op- 
giver dit forventede ankomsttidspunkt pa tilmel
dingen.

Distriktskonkurrencer
1 distrikt 0st og Vest flyves distriktskonkurren- 
cen i april d. 10. i stedet for som forst annonce- 
ret d. 3, da det er paskedag.

I distrikt 0st starter man pa alle dage med en 
briefing kl. 10, hvor det oplyses, hvilke marker 
man ma ga pa. Der skal flyves to starter inden 
kl. 12 og resten inden kl. 15. Overskridelse af 
disse tidspunkter vil medfore diskvalifikation.

Palle Pedersen vil koordinere, hvis nogen har 
transportproblemer — ring til ham pa 02-64 29 
51.

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er 
den danske landsorganisation for mo- 
delflyvning med linestyrede modeller. 
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae- 
roklub og Federation Aeronautique In
ternationale. Arskontingentet er 125,-kr. 
for direkte medlemmer. Medlemskab 
kan ogsa opnas gennem indmeldelse i en 
af de klubber, der er tilsluttet unionen. 
Naermere oplysninger herom fas fra 
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Asger Bruun-Andersen 
Gl. Nybyvej 29, Eskaer,
5700 Svendborg 
Tlf. 09-21 37 62.

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen 
Solitudevej 4, 4.th., 2200 Kbh. N 
Tlf. 01-35 37 51.
Giro: 5 20 87 69.

Orientering fra 
CL-unionen

Konkurrencekalender
12- 13/3 Flyvedagskonkurrence
27/3 1. Var 0st, Kobenhavn, alle klasser
3/4 Hertug Hans Staevne, Haderslev, alle 

klasser -t- F2A
10/4 2. Var 0st, Kobenhavn, alle klasser
17/4 1. Var Vest, Aalborg, alle klasser
8/5 Windy-Pokalen, Kobenhavn, alle

klasser
21-22/5 Limfjordsstaevne, Aalborg, alle klas

ser
5/6 Sydfynsk Combat Rally, F2D + die

sel combat
19/6 Gauerslund Speed, Gauerslund, F2A
2- 10/7 Sommerlejr, Vandel
13- 17/7 EM, Holland
7/8 Haderslev Cup, Haderslev, alle klas

ser -r- F2A
14/8 Comet Cup, Kobenhavn, alle klasser 
28/8 Arhus Staevne, Arhus, F2B, F2D, die

sel combat
3- 4/9 DM
11/9 1. Host 0st, Kobenhavn, alle klasser
25/9 1. Host Vest, Aalborg, alle klasser
9/10 2. Host 0st, Kobenhavn, alle klasser

16/10 Arhus Staevne, Arhus, F2A, F2C,
G/Y

23/10 KM, Kobenhavn, alle klasser

Ovenstaende konkurrencekalender er et forelo- 
bigt udkast, som skal godkendes pa forstkom- 
mende bestyrelsesmode i slutningen af februar 
maned, hvor evt. rettelser vil blive foretaget. Pa 
samme tidspunkt vil der blive taget stilling til, 
hvilke konkurrencer ud over DM, der skal vaere 
med i udtagelsen af landshold i stunt og combat.

Tidspunktet for sommerlejren er naturligvis 
afhaengig af tilladelse fra flyvestation Vandel.
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International
konkurrencekalender
8-9/5 Breitenbach, Schweitz, F2A, F2B, 

F2C
14-15/5 Genk, Belgien, F2D 
11-12/6 Utrecht, Holland, F2A, F2B, F2C 
18-19/6 Marville, Frankrig, F2A, F2B, F2C, 

F2D
13-17/7 EM, Utrecht, Holland 
23-25/7 Mecsek-Cup, Ungarn, F2A, F2C 
23-24/7 Genk, Belgien, F2A, F2B, F2C 
20-21/8 Brno, Tjekkoslovakiet, F2D 
3-4/9 Rixensart, Belgien, F2D 
10-11/9 Breitenbach, Schweitz, F2B, F2D 
13-16/9 Sofia, Bulgarien, F2A, F2B, F2C, 

F2D

Ny sekretaer
Pr. 1. februar overgar unionens sekretariat til 
Henning Lauritzen, Solitudevej 4, 4.th., 2200 
Kobenhavn N, tlf. 01-35 37 51.

EM
I den forste bulletin fra Holland om EM fortael- 
les, at konkurrencen skal afvikles i Utrecht fra 
den 13.-17. juli. Priserne, der opgives pa startge- 
byr mm., er cirka-priser:
Startgebyr....................................................DFL 190,-
Hotel (5 overnatn. + morgenmad) ...DFL 200,-
Kost ......................................... ..........DFL 80,-
Ledsagergebyr..............................................DFL 40,-
Banket ................................................DFL 60,-
Camping gebyr............................................ DFL 20,-

FAI mode
Traditionen tro holdt FAls modelflyvekomite, 
CIAM, mode den forste weekend i december. 
Der var flere spaendende punkter pa dagsorde- 
nen, bl.a. forslag om nedsaettelse af motorstor- 
relsen i F2A, F2C samt F2D til 1,5 cm’ og for
slag om standardbraendstof i F2C. Ingen af disse 
forslag blev dog vedtaget. Derimod blev det ved- 
taget, at tankindholdet i F2C fra 1/1 1984 hojst 
ma vasre 5 cm!.

Pa det organisatoriske omrade blev det vedta
get, at landsholdet ma have en hjaelpeholdleder, 
som dog ikke har taleret pa holdledermoderne.

I stunt blev det vedtaget, at motoren skal star- 
tes ved at torne propellen med handen. Gaelder 
fra 1/1 1984.

De ovrige forslag, der blev vedtaget, angar alle 
combat og er sa omfattende, at jeg har skrevet 
hele regelsaettet for F2D om. Regelsasttet er 
sendt ud til klubberne. Vaer opmaerksom pa, at 
nogle af aendringerne forst gaslder fra 1/1-84.

Flyvedagskonkurrence
Der indbydes hermed til flyvedagskonkurrence 
den 12. og 13. marts. Konkurrencen afvikles i 
klasserne F2C og G/Y, hvor der skal tages tid 
over 100 omgange, samt i klasse F2A.

Konkurrencen foregar pa hjemmebane, og 
man kan flyve begge dagene og lige sa mange 
gange, man har lyst.

Det er ikke nodvendigt at flyve flere hold ad

gangen. Den bedste tid skal vasre unionen i haen- 
de senest den 15. marts.

Top-ti 1982
F2A
1. OlePoulsen, Arhus ...............................1241,6
2. Leif Eskildsen, Trekantens MFK ......... 1217,8
3. Niels Lyhne-Hansen, Trekantens........1195,5
4. Hans Geschwendtner, Comet ............. 197,8

F2B
1. Leif Eskildsen, Trekantens ................ 20 pt.
2. Henning Forbech, Aviator..................19 pt.
3. John Amnitzboll, Aviator ..................16 pt.
4. Leif O. Mortensen, Aviator ............... 14 pt.
5. Johannes Thorhauge, Aviator ............12 pt.
6. Hans Rabenhoj, Rydhave...................10 pt.
7. Jan Steen Jensen, Aviator .................. 8 pt.
8. Mogens Olesen, Rodekro ...................  4pt.
9. Carsten Thorhauge, Aviator .............. 3 pt.

10. Christian Iversen, Haderslev ........... 1 pt.
Jens Kristensen, Aviator ....................  1 pt.
Jorn Ottosen, O rkan..........................  1 pt.

F2C
1. Jens Rasmussen/Carsten Thorhauge,

Aviator............................................... 19:00,0
2. Hans Geschwendtner/John Mau,

Comet/TMF...................................... 19:13,2
3. Luis Petersen/Jens Geschwendtner,

Comet ................................................ 19:20,0
4. Peter Sejersen/Bjarne Schou,

Arhus................................................  26:50,3
5. Kurt Pedersen/Niels Lyhne-

Hansen, Haderslev/TMF..................27:04,9
6. Ole Poulsen/Ib Rasmussen,

Arhus................................................. 31:51,9
7. Kurt Pedersen/Kare Nielsen,

Haderslev.......................................... 36:35,2
8. Jorgen Bobjerg/Jorgen Kjaergard,

Windy/Rydhave ................................38:00,8
9. Jorgen Bobjerg/Peter Sejersen,

Windy/Arhus ................................... 38:24,4
10. Henrik Nielsen/Karsten Krongard,

Haderslev...........................................38,57,4

F2D
1. Bjarne Schou, Arhus.................................20 pt.
2. Uffe Edslev, Arhus ...............................17 pt.
3. Benny Furbo, Kjoven ...........................16 pt.
4. Jan Steen Jensen, Aviator ................... 12 pt.
5. Henning Forbech, Aviator................... 11 pt.
6. Jens Kristensen, Aviator ......................10 pt.
7. Bjarne Knudsen, Haderslev ................. 9 pt.
8. Asger Bruun-Andersen, Svendborg .... 8 pt.
9. Dan Hune, Kjoven ............................... 7 pt.

10. Stig Henriksen. Windy ........................  3 pt.
StigMoller ...........................................  3 pt.
Lars Therkilsen, A rhus............................  3 pt.

Good-Year
1. Jesper Rasmussen/Carsten Thorhauge,

Aviator ................................................21:46,0
2. Johs. Thorhauge/John Amnitzboll,

Aviator ................................................21:50,6
3. Henrik Strobaek/Bjorn Hansen,

Comet ................................................. 39:36,3
4. Jorgen Bobjerg/Jesper Bobjerg,

Windy ................................................. 39:41,1
5. Karsten Krongard/Henrik Nielsen,

Haderslev ............................................ 44:52,8
6. Kurt Pedersen/Niels Lyhne-Hansen,

Haderslev/TMF..................................44:56,4
7. Henrik Forbech/Jan S. Jensen,

Aviator ................................................45:19,3

Klubpointturneringen
1. Aviator ..................... 285,5 pt. ( 1:277,0)

2. Arhus Linestyrings Klub 111,0 pt. ( 2: 112,5)
3. Haderslev Mfk................ 63,0 pt. ( 4: 103,0)
4. Trekantens Mfk............  58,5 pt. ( 3: 107,0)
5. Kjoven ........................... 48,0 pt. ( 7: 43,0)
6. Rydhave Slots Mfk.......  40,5 pt. ( 5: 61,0)
7. Comet............................  34,5 pt. ( 8: 42,5)
8. Windy............................  23,0 pt. ( 6: 45,0)
9. Svendborg Mfk.............  29,Opt. (9 : 23,0)

10. Rodekro Mfk................  9,0 pt. (10: 10,0)
(Tallene i parantes angiver placering og pointtal 
fra 1981).

Konkurrenceindbydelser
1. Var 0st, d. 27/3
De kobenhavnske modelflyveklubber indbyder 
hermed til arets forste konkurrence sondag d. 
27/3-83.

Der flyves pa graesbaner pa Amager Faelled og 
pa asfalt i Vasbygade.

Startgebyr: 15,- kr. pr. deltager pr. klasse. 
Klasser: Alle.
Tilmelding senest d. 23/3 til:

Henrik Strobask
Augustagade 24, 4.tv., 2300 Kbh. S.
Tlf. 01-55 07 93.

Hertug Hans Staevne, d. 3/4
Hermed indbyder Haderslev Modelflyveklub til 
Hertug Hans Staevne sondag d. 3. april kl. 09.00 
pa klubbens baner.

Klasser: Team-race, Good-Year, stunt beg. og 
eks., FAI combat og evt. dieselcombat.

Startgebyr: 20,- kr. pr. deltager for forste 
klasse, 15,- kr. pr. deltager pr. efterfolgende 
klasse.

Tilmelding til:
Kurt Pedersen
Jomfrustien 26, 6100 Haderslev 
04-52 51 01 (dag og aften)

— senest mandag d. 28. marts.

2. Var 0st, d. 10/4
De kobenhavnske modelflyveklubber indbyder 
hermed til konkurrence d. 10/4-83.

Sted: Amager Faelled og Vasbygade. 
Startgebyr: 15,- kr. pr. mand pr. klasse. 
Klasser: Alle.
Tilmelding senest d. 5/4-83 til:

Henrik Strobaek
Augustagade 24, 4.tv., 2300 Kbh. S 
Tlf. 01-55 07 93.

Ungdomsskole-
udvalg
Dansk Nlodelflyve Forbund pataenker at 
nedsaette et ungdomsskoleudvalg, der 
skal forsoge at tage nogle initiativer pa 
ungdomsskoleomradet, saledes at de ele- 
ver, der gar til modelflyvekurser pa ung- 
domsskolerne far stimuleret interessen 
for modelflyvesporten.

Hvis du er interesseret i at laegge et 
stykke arbejde i et sadant udvalg, bedes 
du henvende dig til din unions sekreta
riat.

Hvis du er indstillet pa at bruge lidt tid 
og energi pa at gore noget for begyndere 
og for at skaffe unionerne flere medlem- 
mer, er der naeppe noget omrade, hvor 
du kan gore sa meget som netop pa ung
domsskoleomradet .
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RC-unionen er den danske landsorgani- 
sation for modelflyvning med radiostyre- 
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge- 
lig Dansk Aeroklub og Federation Aero- 
nautique Internationale. Arskontingen- 
tet er kr. 150,-. Ved indmeldelse skal der 
altid betales et fuldt arskontingent. Med- 
lemmer, som indmeldes i arets sidste 
halvdel, vil automatisk fa overskydende 
belob refunderet i naeste ars kontingent- 
opkraevning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik- 
sen, Falcon (formand), Gejsingvej 
56, 6640 L.underskov, tlf. 05-58 58 
83, luftkaptajn Jens P. Jensen, KFK, 
(naestformand), tandlaege Bjorn 
Krogh, NFK, bankdirektor Ole 
Meyer, Sydsjaellands RFK, program
mer Preben Norholm, Midtjysk 
Mfk., bankprokurist Flemming Pe
dersen, Nuserne, fuldmaegtig Ole 
Wendelboe, RFK.

Sportsligt udvalg:
Programmer Preben Nerholm, 
Godthabsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Peter Christensen 
Kollegiebakken 9, vaer. 1404,
2800 Lyngby
Tlf. 02-88 15 55, vaer. 1404. 

Svcevemodeller
Laerer Philip Emborg Jensen 
Kirke Alle 46, l.th., 7800 Skive 
Tlf. 07-52 18 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin 
Havrevej 37, 2700 Brenshej 
Tlf. 01-60 29 37.

Helikopterniodeller
Landbrugsmedhjaelper Rasmus Lar
sen
Over Kaerbyvej 84, 5300 Kerteminde 
Tlf. 09-32 12 58.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen 
Svinget 7, 7323 Give 
tlf. 05-73 17 84.

Rekordsekretaer:
Ingenier R. Meller Nielsen 
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup 
Tlf. 06-22 11 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen 
Mellesvinget 9, Alsenderup,
3400 Hillered 
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sckretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
TIT 06-22 63 19.
Giro: 3 26 53 66.

Orientering fra 
RC-unionen

Nye klubber
Vi starter det nye ar med at byde velkommen til 
to nye klubber.

Grcenseegnens Modelflyveklub, v. hr. Her
mann Moltzen, Mejerivej 10, Farhus, 6330 Pad- 
borg, tlf. 04-67 65 50.

Vestfyns Modelflyveklub, Asserts, v. hr. Jor- 
gen M. Madsen, Stubben 10, 5631 Ebberup, tlf. 
09-74 17 08.

Nye adresser
Fern klubber har aendret kontaktadresse, og de 
er som folger:

Sjcellands Modelflyveklub, v. hr. Steen Hoj 
Rasmussen, Tjornehusene 20, 2600 Glostrup, 
tlf. 02-45 17 44.

Radioflyveklubben, v. hr. Preben Jacobsen, 
Henriettevej 4, 3660 Stenlose, tlf. 03-17 21 16.

Midtjydsk Modelflyveklub, v. hr. Jens Son- 
dergaard, Kolkaer Hovedgade 44, 7400 Herning, 
tlf. 07-14 72 01.

Dronninglund Modelflyveklub, v. hr. Bjarne 
Moller Jensen, Vestergade 62, 9320 Hjallerup, 
tlf. 08-28 20 84.

Modelflyveklubben Gudena, v. hr. Jorn Lyk- 
ke Sorensen, Syrenbakken 5, Helstrup, 8900 
Randers, tlf. 06-46 76 47.

Kontaktadressen til Odense Model-Flyveklub 
er som tidligere Pout Rasmussen, som er flyttet 
til: Vollsmose Alle 625, 5240 Odense N0, tlf. 09- 
10 41 98.

A-certifikater
407 Keld Carsten Nielsen, Saeby Modelflyveklub
408 Niels Ole Skov, MBC, Viborg
409 Svend Lauridsen, MBC, Viborg
410 Ole Skov, MBC, Viborg
411 Ole Lindell, Kolding RC-klub
412 John Nielsen, Frederikshavn Mfk.
413 Henrik Hvidtfeldt, NFK
414 Leif Petersen, NFK

Forelebig staevnekalender
RC-unionen er bekendt med, at nedennaevnte 
staevner er under forberedelse. For at kunne op- 
tages i den officielle staevnekalender skal arran- 
goren anmelde staevnet pa saerlig blanket til re- 
spektive styringsgruppe. For nedennaevnte staev- 
ner bor det ske snarest muligt og senest 20. fe- 
bruar. Blanketter er tilsendt klubberne, og flere 
kan, rekvireres hos styringsgrupperne.

Den officielle staevnekalender er naturligvis 
aben for anmeldelser hele saesonen med saedvan- 
lig hensyntagen til bladets deadline plus en uges 
tid til Sportsligt Udvalgs redigering.

12-13/3 Helikopterseminar, Grindsted 
2-3/4 Paskeskraent, Hanstholm, Thy RC 

Klub
17/4 Expert Cup, RFK
23-24/4 Dontmerkursus, kunstfl., Veerst 
23-24/4 Dommerkursus, skala, Osterbro Ka- 

serne, Kbh.
29-30/4 SM skraent, NFK
7/5 Skalatraef, Borup

7-8/5 JM kunstflyvning, Dronninglund 
8/5 AMC Open hojstart, AMC

12/5 JM skraent, Thy RC Klub
14/5 Skalatraef, Rudkobing
15/5 JM hojstart, BMC

21/5 Skalatraef, Jylland (plads ikke fast- 
lagt)

21-22/5 Storsvaevertraef, BMC
28/5 Skalatraef, Bronderslev
29/5 NFK Skraent Cup, NFK
29/5 Filskov Cup, Nuserne
4-5/6 SM Kunstflyvning, Avno?
5/6 Flyslaeb, Gudenaen

12/6 Fly for Fun, Haderslev
12/6 SM hojstart, arrangor soges
17-19/6 Falcon Show 83 (Fly for Fun), Falcon
25-26/6 Gudena Open, kunstflyvning, Guden

aen
2-10/7 Sommerlejr, Hanstholm (selvarrange- 

rende)
9-24/7 Sommerlejr for begyndere, Falcon
30-31/7 Fly for Fun, Skibelund
6/8 AMC Jumbo Traef, AMC

6-7/8 DM kunstflyvning, Holstebro
7/8 NFK Hojstart Cup, NFK

13-14/8 2-meter konkurrence (hojstart), 
SMSK

20-21/8 DM hojstart, AMC
20-21/8 DM skala, KFK
28/8 Traef for sma RC-modeller, Holbtek
3-4/9 Falcon Cup, Falcon
3-4/9 DM skraent, NFK
18/9 SMSK Hojstart Cup, SMSK
25/9 Mols Cup, skaent, AMC
9/10 SMSK Skraent Cup, SMSK

Saerlige staevner i udlandet
Folgende staevner af saerlig interesse for danske- 
re er plukket fra FAI’s meget omfattende Inter
nationale staevnekalender. Den komplette FAI 
kalender er udsendt som kluborientering. 0n- 
skes yderligere oplysninger om et enkelt staevne, 
star styringsgrupperne til radighed inden for det 
muliges graenser. Husk FAI sportslicens ved In 
ternationale konkurrencer.

Lukkedc mesterskaber:
30/7-6/8 VM hojstart, York, England 
sept/okt VM kunstflyvning, Pensacola, Flori

da, USA

Abnt Internationale staevner:
18-26/6 RC Soar Together, Pellestova, Lille- 

hammer, Norge
23-26/6 Vangso Open (hojstart), Sodertalje, 

Sverige
2- 3/7 7th Summer Soaring (hojstart), Amay

Belgien
11-14/8 19. Int. Igi Etrich Wanderpokalflie- 

gen (kunstfl.), Kraiwiesen, Ostrig 
20-21/8 7th Annual Scale Meeting, Rakke- 

stad, Norge
3- 4/9 Euro-Cup (helikopter), Hornchurch,

England

Ungdomsskole-
udvalg
Dansk Modelflyve Forbund pataenker at 
nedsaette et ungdomsskoleudvalg, der 
skal forsoge at tage nogle initiativer pa 
ungdomsskoleomradet, saledes at de ele- 
ver, der gar til modelflyvekurser pa ung- 
domsskolerne far stimuleret interessen 
for modelflyvesporten.

Hvis du er interesseret i at laegge et 
stykke arbejde i et sadant udvalg, bedes 
du henvende dig til din unions sekreta- 
riat.

56



Meddelelser fra 
kunstflyvnings- 
styringsgruppen
Det er den nye styringsgruppes intention 
at den pastand om, at RC-folket ikke er 
sasrlig meddelsomt, ikke laengere skal 
vaere betegnende for vores gren. Vi vil 
derfor indtraengende opfordre alle, der 
har relevante emner til artikler eller even- 
tuelt konkrete sporgsmdl vedrorende 
kunstflyvning om at »komme ud af bu- 
sken«. Artikler til Modelflyve Nyt 
indsendes direkte til bladets adresse — 
har man forslag til artikler, sporgsmal 
mv., sa kan man soge rad og vejledning 
hos styringsgruppen ved at henvende sig 
til:

Per Andreasen
Tambosundvej 33, l.th.,
9220 Aalborg 0

Tilfejelser til de nuvaerende 
F3A-konkurrenceregler
Pa det i december afholdte CIAM-mode i Paris 
blev en raekke stillede forslag vedtaget. Da man 
her i Danmark Iaenge har haft det princip at fol- 
ge de Internationale regler, har kunstflyvnings- 
styringsgruppen vedtaget, at folgende tilfojelser 
trader i kraft 1. april 1983.

Tilfojelse til § 2.5 Radiostyringsanlagget:
»Der ma ikke pa radioanlasgget forefindes no
gen form for elektronisk udstyr, der bevirker til- 
bagemelding fra modellen til jorden. For at bely- 
se dette naermere, kan folgende eksempler opstil- 
les:
Tilladt:
1. Kontakter som er manuelt styret af piloten 

(eksempelvis reduceringskontakter).
2. Enhver type af kontrolknapper eller handtag 

som betjenes af piloten selv.
3. Sammenkoblingskontakter der styres ma

nuelt.
Ikke tilladt:
1. Kontakter der bevirker automatisk tidstiming 

af en eller flere funktioner.
2. Forprogrammering der automatisk udforer 

en raekke indkodede ordrer.
3. Autopilot der automatisk styrer vingens ni

veau (hojdeniveau).«
Baggrunden for denne tilfojelse er, at den mo- 

derne teknologi efterhanden vil gore piloten 
overflodig.

Tilfojelse til § 3.12 Flyveprocedure:
»Imens lydmdlingen foretages, afbrydes tid- 

tagningen. Dog hojst i 30 sekunder.«
Hertil er at sige, at piloten ikke har kontrol 

over den tid, lydmalingen tager, og skal ikke 
straffes for en eventuelt langsom official.

Tilfojelse til § 3.12, Flyveprocedure.
»Landingen skal foretages inden for den af- 

maerkede landingszone. Sker dette ikke, fra- 
traekkes piloten 10 points hos hver af dommer- 
ne. Ved landingszone forstds en cirkel med en ra
dius pa 50 meter eller en startbane pa 100 
meter.«

Arsagen til indforelse af denne regel er at und- 
ga uforsvarlige landinger langt fra landings- 
omrddet pa grund af, at piloten ellers ville over- 
skride 10 minuttersreglen.

I de nye regler, der blev vedtaget i Paris, men 
som forst er gaeldende fra 1984, siges, at finale- 
runder kun kraeves til verdensmesterskaber og 
Internationale konkurrencer. Det er imidlertid 
styringsgruppens opfattelse, at de seneste ar 
uden finalerunder har givet en lidt »tam« afslut- 
ning pa maske isasr DM. Det er derfor vedtaget, 
at der skal flyve finalerunder ved DM i klasse A. 
Antallet af piloter her er 10% af de bedst place- 
rede eller mindst 5 piloter. Der flyves 2 runder, 
hvoraf det bedste resultat laegges til det ovrige 
resultat, og herved findes den endelige vinder.

Af forslag, der ikke blev vedtaget pd det for- 
omtalte mode, kan kort nsevnes et nyt pointud- 
regningssystem, hvor der efter hver flyverunde 
omregnes saledes, at den pilot med det bedste re
sultat far 1000 points og de ovrige piloters points 
omregnes i forhold hertil.

Dette system ville indebaere, at vejrets indfly- 
delse pa det endelige resultat ville blive staerkt re- 
duceret, isasr hvis konkurrencen spasnder over 
flere dage. Ydermere ville ogsa forskellen pa to 
dommerhold, hvis dette anvendes, mindskes.

Sporgsmalet om genindforelse af start og lan
ding blev ogsa diskuteret, men ifolge den danske 
reprassentant pa modet, Bjorn Krogh, var stem- 
ningen herfor meget ringe bl.a. af tidsmasssige 
arsager.

Det nye vendeprogram
Som Ole Meyer omtalte i forrige nummer af Mo
delflyve Nyt, er der kommet et par nye ovelser til 
det nye vendeprogram, som der skal flyves fra 
og med 1984-sassonen. Falcon-cup 1983 bliver 
saledes den konkurrence, hvor dette program 
skal have sin premiere her i landet.

For fuldstasndighedens skyld skal vi her brin-
ge det fulde sendrede program:

1. Avalance................................................. K 3
2. Halvt omvendt kubansk ottetal................... 1
3. Langsom ruining..........................................3
4. Stall-turn (valgfri retning) .......................... 2
5. Firkantet loop med fire halve

rulninger...................................................... 5
6. Immelmann T urn .........................................1
7. 3 udvendige loop..........................................3
8. Halvt firkantede loop med en halv

ruining (fra toppen) .....................................1
9. Top H a t....................................................... 3

10. Stall-turn med to halve rulninger................ 2
11. Firepunktsrulning ....................................... 4
12. Top Hat med kvarte rulninger.................... 2
13. Sekskantet loop ...........................................4
14. Halvt kubansk ottetal.................................. 1
15. Firkantet liggende ottetal ............................5
16. HumptvBump .............................................1
17. Dobbel Immelmann.....................................2
18. Dobbel Humptv Bump ............................... 2
19. 2 rulninger i modsat retning

(fra rygflyvning) ..........................................4
20. Halvt firkantet udvendigt loop ................... 1
21.3rygspind .................................................. 4
Total K: 54
Grunden til at forlasnge programmet med nogle 
ovelser er at det tidligere program havde en for 
kort gennemflyvningstid, ca. 5 minutter, og at 
svasrhedsgraden ogsa for ikke var stor nok.

Programmet indeholder mange spasndende 
ovelser, men sasrlig en »Humpty Bump« krasver 
nok allerede en beskrivelse: Modellen traekker 
op i lodret, tover, udforer en halv ruining, tover 
igen, idet motoren drosles ned. Modellen tipper 
nu forover, udforer lodret nedadflyvning og ret- 
ter ud til indflyvningshojde.

Hvilke ovelser der skal indga i B-vendepro- 
grammet, er ikke pa nuvaerende tidspunkt ende- 
ligt fastlagt, men vil formentlig foreligge medio 
februar.

QB1800 svaevemodel — se omtalen i 
dette nummer. Nu med dansk bygge- 
vejledning ........................ kr. 533,00

•  C O N T R O L -L IN E  M O D E L

•  KW IK B U IL T  S E R IE S

T.T. Mustang
Thunder Tiger linestyringsbyggesaet 
er meget forarbejdede. Med komplet 
tilbehorssaet. Kan ogsa leveres i P- 
40 Tiger Shark, P-39 Aircobra, PL-1 
og Spitfire-udgaver.......... kr. 172,00

Trivarius A
En ny naesten-faerdigmodel fra Sim- 
prop med glasfiberkrop og skum- 
plastvinge med traebekiaedning. 
Spaendvidde 324 cm. A er en all
round udgave; der vil senere kunne 
leveres termikvinge (ribbeudgave) og 
kunstflyvningsvinge ......kr. 2.187,00

NYHED: OS 80 FS
En helt ny firtakt motor baseret pa 
den driftsikre OS 60 FS, men adskil- 
ler sig bl.a. fra denne ved indkapslet 
vippetoj og stadstaenger.
Cirka-pris....................... kr. 2.150,00

Silver Star Models
Sjaellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
— forende i modelfly siden 1960 —

Vi oplyser gerne om nsermeste 
forhandler.
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Mede om sma RC-modeller
Hermed inviteres til et mode om sma RC-model- 
ler den 20. februar kl. 13.00.

Ved afslutningen af trasffet for sma RC-mo
deller blev deltagerne enige om, at man ville mo
des i lobet af vinteren for at gentage det hyggeli- 
ge samvaer og drofte diverse emner inden for 
flyvning med sma RC-modeller. Gruppen, der 
tog initiativet til traeffet i Holbask, inviterer her- 
ved til mode i Roskilde den 20. februar kl. 13.00 
i modelokalet pa BP-motellet ved hovedvej Al. 

Folgende emner vil blive taget op pa modet:
— Tegninger, byggesaet og modeller.
— Foredrag og snak om konstruktion, bygning, 

RC-udstyr og motorer til sma RC-modeller.
— Flyvning med sma RC-modeller.
— Traef i 1983.

Deltagere opfordres til at medbringe deres hel- 
eller halvfaerdige vinterprojekter. Har du tegnin
ger eller andet, der kan have almen interesse, sa 
tag det med.

Vi er nodt til at bede interesserede om at til- 
melde sig senest den 12. februar, da pladsen er 
begraenset til 30 deltagere. Hvis antallet af inter
esserede ud over de 30 er stort nok, vil vi gentage 
modet.

Vi vil meget gerne hore fra interesserede i hele 
landet (medlemskab af en klub er ingen betingel- 
se), modet kan evt. blive gentaget pa Fyn eller i 
Jylland.

Tilmelding til Jorgen Petersen, Anemonevej 
26, 3650 01stykke, tlf. 02-17 61 10 (efter kl. 
17.00), senest 12. februar.

Helikopterseminar
Vi ma videre, vi ma ud og flyve, sa vi fortsaetter 
med de roterende sammenkomster. Nasste heli
kopterseminar afholdes d. 12.-13. marts 1983, sa 
gor din helikopter faerdig og mod op.

Programmet vil omfatte:
— Gennemgang af helikopteren med fokus pa 

rotorsystemet.
— Grundlasggende flyveteori.
— Nye helikoptere bliver vist og gennemgaet, 

haber at kunne fremskaffe byggesaet til be- 
skuelse.

— Trimning og justering af medbragte helikop
tere, husk vaerktojskassen og et par ekstra 
link.

— Flyvning ... der er god mulighed for flyvning, 
H-prove kan aflaegges osv.

01, vand, kaffe m. bred kan kobes. Faelles- 
spisning lordag aften samt sondag morgen og 
middag kan arrangeres. Overnatning pa stedet er 
mulig, hvis sovegrej medbringes.

Seminaret begynder lordag d. 12. marts kl.
13.00 og slutter sondag kl. 16.00. Det foregar pa 
0stervangsvej 9, Krogager, syd for Grindsted.

Tilmelding til K. H. Nielsen senest 1. marts pa 
tlf. 05-88 54 54.

Indbydelse
Paskeskraent i Hanstholm d. 26/3 til d. 4/4
Laeste du referatet fra sidste ars Paskeskraent i 
Hanstholm?

Nu sker det igen! Nu har du/I chancen for selv 
at vaere med, nar Thy RC-klub pa ny er arrangor 
af det traditionsrige Paskearrangement i Hanst
holm i dagene fra lordag d. 26. marts til og med 
mandag d. 4. april (dette ar). Rammen om ar- 
rangementet er som saedvanlig Folkeferiehusene 
i Vigso. Herfra udgar alle aktiviteterne. Ogsa 
den store sammenrystelsesfest Skaertorsdag d. 
31. marts kl. 18.30 foregar her. Medbring selv 
madkurv til denne festlige aften. Vi starter med 
faellesspisning. 01 og vand kan kobes pa stedet. 
Ligesom sidste ar vil der blive vist film, og der vil 
blive lejlighed til en svingom sidst pa aftenen. 
Festen slutter kl. 1.00 senest.

Den egentlige Paskeskrasntkonkurrence finder 
sted lordag d. 2. april. Reservedag d. 3. april. 
Briefing kl. 9.00 ved Thy RC-klubs hytte. I lig
hted med tidligere ar er der prasmier til de 10 for- 
ste, og konkurrencen er arets forste kvalifika- 
tionskonkurrence til NM 83.

Tilmelding til konkurrencen onskes foretaget 
til Jorgen Larsen, tlf. 07-97 13 63 senest d. 25. 
marts. Herefter kan tilmelding finde sted i Vigso 
til Thy RC-klub.

Husk nu, at Hanstholm i Pasken er mere end 
»skrasnt-rass«. Det er nemlig det helt rigtige sted 
for nybegyndere og hyggeflyvning, ligesom den 
ikke-flyvende del af familien her kan tilbringe en 
uforglemmelig Paskeferie.

Vel modt i Hanstholm, pasken 83!
Thy RC-klub

Radiostyringsrekorder
I forbindelse med, at registreringen af nordiske 
rekorder overgar fra Finland til Sverige har jeg 
udarbejdet nedenstaende oversigt over gaeldende 
danske og nordiske rekorder inden for discipli- 
nerne F3A, F3B og F3C. I hver rubrik er den 
overste angivelse den danske rekord, og den ne-

derste den nordiske. Hvor rekorderne er ens, er 
der naturligvis tale om, at en dansker har den 
nordiske rekord.

Som det fremgar, er der ikke registreret rekor
der i »hastighed i lukket bane«, hvilket skyldes, 
at denne rekorddisciplin er ret ny i FAI-regi. Det 
ses ogsa, at de fleste rekorder er ret gamle — for 
1975 — hvilket ma indbyde til, at RC-piloterne 
far baelgvanterne af til foraret og forsoger at for- 
bedre rekorderne.

For I begynder pa rekordforsog, bor I sastte 
jer noje ind i reglerne, der fremgar af den sa- 
kaldte «Sporting Code«, der kan kobes ved hen- 
vendelse til:

KDA
Kobenhavns Lufthavn 
Postbox 68 
4000 Roskilde 
Tlf. 02-39 08 11

Sporting Code koster i ojeblikket 10 kr. pr. ek- 
semplar, og det er maske en ide at kobe dem pa 
klubbasis. Det nytter ikke, at I af dovenskab 
starter med at ringe mig op, for at jeg pa telefo- 
nen skal fortaelle, hvad det drejer sig om. Regler
ne fylder mange tast skrevne sider. Nar I har test 
reglerne, er jeg naturligvis gerne behjaslpelig 
med rad og dad, sa kan I ringe mig op.

Det skal understreges, at man ikke kan sastte 
hojderekorder i Danmark uden dispensation fra 
luftfartsreglerne, hvilket gives af Luftfartsmyn- 
dighederne. Safremt I onsker at sastte en sadan 
rekord, vil RC-unionen vasre jer behjaslpelig 
med en eventuel ansogning.

I rekord-skemaet er navnene pa de danske re- 
kordindehavere indsat. Maerket (N) betyder, at 
den danske rekord samtidig er nordisk rekord.

God rekordjagt i 1983. R. Metier Nielsen

RC-el-flyvning
I bade Norge og Sverige er interessen for 
elektro-fly allerede sa stor, at man afhol- 
der stasvner og trasf for disse lydlose mo- 
tormodeller.

For at fa gang i aktiviteterne her i lan
det beder vi interesserede om at kontakte 
Finn Frederiksen, Valbygardsvej 59, 
3.th„ 2500 Valby, tlf. 01-17 16 71, hvis 
de har gode ideer til afholdelse af semi- 
narer, konkurrencer, trasf.

Finn vil ogsa kunne hjaslpe med tekni- 
ske problemer og den slags.

Danske og nordiske rekorder fo r RC-modeller

Klasse Varighed Distance 
i ret linie

Hojde Hastighed Distance 
i lukket bane

Hastighed 
i lukket bane

Motor-
model

F3A Orla Abildgaard 
1 t. 37 min. 17 sek. 

29/7 1972

Kaj Age Sorensen (N) 
43,0 km 
5/7 1973

·«·
Ole Harder 
195,15 km/t 
25/5 1975

Orla Abildgaard (N) 
97,0 km 

29/7 1972
+

4 t. 30 min. 20 sek. 
1975

43,0 km 
5/7 1973

1530 m 
1963

261,81 km/t 
1975

97,0 km 
29/7 1972

Vand-
fly

F3A Arne Hansen (N) 
42 min. 20 sek. 

5/6 1973
+

Niels Hassing (N) 
918 m 

11/3 1973
- +

42 min. 20 sek. 
5/6 1973

9200 m 
1976

918 m 
11/3 1973

+ +

Svaeve-
model

F3B Peter Kock 
3 t. 6 min. 40 sek. 

1/5 1972

Preben Norhoim (N) 
16,8 km 

18/6 1978
+

Peter Frank 
102,86 km/t 
11/11 1978

Frits Nielsen 
10,0 km 

1966
*

19 t. 19 min. 9 sek. 
1972

16,8 km 
18/6 1978

* 112,5 km/t 
1975

70 km 
1974

Hell·
kopter·
model

F3C Paul MOnsberg (N) 
1 t. 23 min. 19 sek. 

17/5 1980

Paul Munsberg (N) 
80,290 km 
17/5 1980

* +

1 t. 23 min. 19 sek. 
17/5 1980

80,290 km 
17/5 1980

-
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes a f bladets Icesere 
til ikke-forretningsmcessige kob- og salg-an- 
noncer a f modelfly og tilbeher til modelfly. 
Annoncer for ikke-modelflyvegrej afvises 
tried hdrd hand. Redaktionen bortredigerer 
skanselslost pladskrcevende beskrivelser af 
effekterne, udbredt brug a f rosende tillcegs- 
ord og alt andet, der ikke er nodvendigt fo r . 
at give et rimeligt indtryk a f tilbuddene. Ind- 
senderne bliver ikke orienteret om vor evt. 
redigering i deres tekster.

Denne grove medfart a f de indsendte an
noncer kan kun forsvares tned, at annoncer- 
ne er gratis.

Annoncer til Opslagstavlen ska! indsendes 
en maned for bladets udgivelse til: 

Modelflyve Nyt 
Mariendalsvej 47, 5610 Assens 

Annoncer til Opslagstavlen modtages ikke 
pr. telefon. Utydeligt skrevne annoncer og 
annoncer uden afsender stnider vi uden to- 
ven direkte i papirkurven.

COX 0,8 til 1,5 cm3 kobes eller tilsvarende 
gloderors- eller dieselmotor + reservedele til 
Cox Babe Bee. 05-94 38 04 (A. Weng).

ΕΝΥΑ 25X saelges. Kort ca. 2 timer, kom- 
plet m. gloderor, daemper og propel. 400 kr. 
09-94 14 35 (Per Abelstedt).

S/ELGES: 2 svaever byggesaet, Revell Kalif 
295 cm med glasfiberkrop og balsavinge, 900 
kr. ASW 17 182 cm balsa, 200 kr. 01-83 08 
37 el. 01-87 50 36 (Rene Dufour).

K0BES: Multi Plex Europa RC-anlaeg m. 
min. 2 servoer. 08-37 23 03 (Arne Buus).

ROBBE PROGO beg.-motormodel m. 
krasngeror, plastkrop og styroporvinger (ik
ke pabegyndt) saelges m. 4-kanals Graupner 
anlasg for 1.500 kr. pga. mangl. interesse 
(evt. bytte m. RC-Buggy). 01-30 86 09 efter 
kl. 19 (Soren Ussing).

HEGI SNOOPEY saelges incl. 3,5 cm' mo
tor. Kun flojet fa gange, 600 kr. 02-17 61 10 
efter kl. 17.00 (Jorgen Petersen).

OS MAX 20 RC saelges for 300,- kr. Kart ca. 
I'h  time ialt. 3 propeller medfalger. Henv. 
Kim Hansen, Voilsmose Alle 278, 3.th., 
Odense N0 (traeffes bedst ma. og ti. eft. kl. 
16).

Κ0Β & SALG: 2 stk. 7-kanals modtagere 
samt sender m. 4 kanaler (kan udbygges til 7) 
m. akkus saelges, priside 1.550 kr. (Micro
prop). Hellesens Guld batterier 7 kr. stk., 10 
stk. 60 kr. Kabes: Tegning til Snoopey + 
brugt OS 40 RC til reservedele, samt en god 
OS 20 motor. Henv. Rene Melchior, Engel- 
strupvej 6, 4571 Grevinge.

OPTR. UNDERSTEL (mekanisk el. luft- 
tryk) kabes. 1 Robbe servo kabes. 08-37 20 
82 (Kim Hupfeld).

S/ELGES: Kavan Bell Jet Rander helikop- 
ter, Kavan Gyroscope, pontoner samt Webra 
Speed 61 RC (har aldrig kart), samlet kr. 
3.700. Bygning kun lige pabegyndt. 07-42 22 
05 (Ole Gatzsche).

S/ELGES: Pabegyndt Hurrikan all-round 
svaevefly (Simprop), spv. 3000 mm. Dele til 
bagkantbremse + solarfilm medfalger. Pris 
850 kr. 06-19 56 84 (Egon Eskildsen).

MULTIPLEX PROFI RC-anlaeg 40 MHz 
m. 4 Profi servoer, 3.000 kr. OB40 m. OS 40 
FSR og resonansrar, 800 kr. Svaever 2,60 m, 
300 kr. 06-16 65 85 (Η. P. Christensen).

S/ELGES: Naesten ny Futaba FP6JN sender 
og modtager, der kan evt. indga et antal ser
voer i handelen. 01-83 02 57 aften (John Ras
mussen).

S/ELGES: AERONKA, spv. 260 cm, uden 
motor, 1.500 kr. 05-57 11 87 (Erling Larsen).

K0BES: Brugt 35 MHz RC-anlaeg af nyere 
dato m. 5-7 kanaler og mixerfunktion samt 
tilbeher. 02-86 79 09 (Johan Hansen).

DREMEL DEKUP0RSAV, gerne af aeldre 
model, kabes. 06-17 70 78 (J. K. Hansen).

S/ELGES: RC helikopter Hughes 500 D (fra 
Model Flight Accessories) m. OS MAX 40 
RC (kun flajet fa gange), velegnet som be- 
gyndermodel, 2.500 kr. Simprop Contest RC 
anlaeg 4 kanaler (kan udbygges til 8) m. 5 ser
vos (1 revers til helikoptermodeller), oplader 
og mange krystaller, 1.500 kr. Arrow 60 
(uden motor) m. Top Air optr. understel, 
naesten faerdigbygget, forberedt til Webra 61 
Racing, 1000 kr. Sullivan el-starter 200 kr.
01- 17 57 47 (Michael Schrader).

S.ELGES: Lawinget model m. kraengror 
(spv. 93 cm), 1,5 cm3 Webra og 2-kanals RC- 
anlaeg (Acoms). 09-96 11 69 (Henrik).

S/ELGES: QB-15 begyndermodel (ikke faer
digbygget) og et ubrugt RC-aniaes. 09-96 20 
81 (Jens).

S/ELGES: Jumbokunstflyvningsmodel La
ser 200 m. Tartan 2-cyl. 44 cm3 motor — kun 
10 flyvninger — 4.000 kr. Nye rotorblade til 
Schliiter »Huey Cobra«, 75,- pr. saet. Tand- 
rems-gearhjul m. remme, udveksling 1:1,88, 
drivhjul boret for OS 90, pris incl. propel- 
medbringer 150,- kr. 08-18 37 67 (Carl Mol- 
lerup).

TIL SALG: Webra T4 15 cm3 firtaktsmotor, 
aldrig brugt, kr. 1.500,-. OS Wankel, aldrig 
brugt, kr. 975,-. Spitfire (Royal/Marutaka) 
m. cockpit interior og Rhom Air optr. un
derstel, ikke pabegyndt, samlet kr. 1.500,-. 
Multiplex Bussard svaevefly, glasfiber m. 
faerdig vinge, kr. 400,-. 02-17 02 55 dag eller
02- 17 34 70 aften (Jorgen Christiansen).

S/ELGES: Faerdigbygget Graupner Monsun, 
kr. 600,-. Naesten faerdigbygget Snoopey m. 
styrbart naesehjul og kraengeror samt Webra 
40 RC, kr. 600,-. 05-57 46 76 (Erland Peder
sen).

MODELFLY S/ELGES: Naesten ny QB 40 S 
(begyndermodel) m. 6,5 cm3 Webra motor, 7 
kanals Graupner RC-anlaeg, startkasse mm. 
Kun flojet ca. 3-4 timer. Pris 3.200,-. 06-62 
93 36 (Peter Kristensen).

S0GES: Udgaede Cox og Viking motorer, 
Cox Mercedes-Benz racerbil, Cox Curtiss 
Pusher 1911 Vintage C/L og Prop-Rod og 
Water Wizard. DMI tegninger af Sports
man, Champion, Superserien samt af deres 
badprogram kobes eller lanes. God pris gi
ves. Traeffes bedst pa hverdage: 01-70 34 96 
(Axel Nielsen).

BYTTE: Onskes: Helikopter incl. motor, 
heist m. kollektiv pitch. Haves: Graupner 
Der kleine UHU, Graupner Junior delvis 
samlet, 1 termikbremse, 1 buggy m. 3,5 cm3 
motor, vaerdi ialt ca. 3.500 kr. 02-21 87 26 
ml. 15.30 og 18.00 (Jesper Hansen).

JUMBOMODELLER til salg, evt. bytte. 
Faerdigbygget og indflojet Piper Cub, spv. 
275 cm. Faerdigbygget og indflojet Aeronca 
spv. 275 cm. Begge modeller er solide og 
pant bygget og velflyvende. 05-52 85 74 
(Benny Paskesen).

S/ELGES: MK Curare 60, optr. understel 
(C.G.), flaps, meget nojagtigt flyvende, 800,- 
kr. Flair Dare 20, glasfiber-skum racer i byg
gesaet, 300,- kr. HB 60, PDP skylning, Ka
van karburator, lyddaemper, 400,- kr. Evt. 
bytte. 06-66 14 01 (Flemming).

KAVAN Alouette 2 helikopter saelges incl. 
Webra 6,5 cm3 motor m. udstodning og 
tank. Aldrig flojet. Pris 2.000,- kr. 03-77 38 
30 efter 18.00 (Bo Sorensen).

KRAFT servoer og Kraft forlaengerledning 
kobes. 02-13 89 37 (Ove eller Mogens Han
sen).

GRAUPNER MAXI m. HB-40 motor, uden 
servoer og modtager, men ellers flyveklar, 
saelges 1000,- kr. 02-24 64 62 (Preben 
Stamp).

S/ELGES: Nyt Hegi Piper PA 18 byggesaet, 
naesten faerdigbygget. Spv. 1810 mm. Pris 
500 kr. 03-78 52 97 (Bruno Rasmussen).

KOBES: Slanger til Rom Air optraek. Kraen
geror til 10 cm3 Kosmo 3. 07-72 41 37 bedst 
ml. 17-18 (Chr. Pedersen).

TAIFUN skraentracer, halvfaerdig glasfi
berkrop m. PVC canopy, flyveklar vingesaet 
m. E180/374 og halvfaerdigt haleplan, 550,- 
kr. 02-97 26 90 eft. kl. 18 (Peter Fleischer).

FUTABA 4-kanals sender og modtager, 4 
servoer, batterikasse og akkus saelges. Incl. 1 
lader kr. 1.600. 06-24 09 06 (Jimmy Beu- 
schau).

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 2/83 skal 
vcere os i hcende senest d. 2. marts.
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ΝΥΤ ΝΥΤ ΝΥΤ.... Fra JUMBO HOBBY
Endelig
pa det danske marked
Nu skal du ikke lasngere udenlands for at fa 
GLASFIBERV/EV, EPOXY, KULFIBER, KEVLAR, 
KULFIBERV/EV, SLIPVOKS, BAND & STRENGE, 
F/ERDIGE PROFILER....
Hele det store program fra R&G findes omtalt i det 
nye hovedkataiog (pa tysk), som fas ved, at du 
indsaetter kr. 15,00 pa giro 2 06 74 71. JUMBO HOBBY 
fratraekker kr. 15,00 pa din forste ordre til over 100,- kr. 
pa et R&G produkt. Kataloget er pa 100 sider med 
varepraver indklaebet.

LIM:
10 sek. R&G — metal, 10 g ra m ............................... kr. 28,00
10 sek. R&G — tyk, 10 g ram .................................... kr. 28,00
10 sek. R&G — universal, 10 g ram ......................... kr. 28,00
10 sek. R&G — universal, 25 g ram ......................... kr. 48,00
10 sek. R&G — universal, 50 g ram ......................... kr. 78,00
10 sek. R&G — universal, 100 g ra m .......................kr. 138,00
5 min Epoxy klar og sej, blandingsforhold 1:1,
200 g ram ................................................................. kr. 85,50
5 min. Epoxy Binder, 1000 g ra m ........................... kr. 149,60
5 min. Epoxy Haerder, 1000 g ra m ......................... kr. 314,15
Metallon, bled 180°, 175 g ram ................................ kr. 98,00
Metallon, h ird  180°, 147 gram ................................ kr. 83,65

EPOXY
Epoxy til stobning/limning/laminering (angriber ikke skum 
eller plast).
Epoxybinder L + haerder 1 k g .............................. kr. 134,85
Haerder S, arb.tid 20 min, haerdetid v. 20° 20 timer. 
Haerder L, arb.tid 40 min, haerdetid v. 20° 20 timer. 
Haerder SL, arb.tid 90 min, haerdetid v. 20° 36 timer. 
Haerder SEL, arb.tid 180 min, haerdetid v. 20° 36 timer. 
Haerdetiderne kan saenkes til 1-6 timer i en simpel varme- 
kasse af flamingo og en varmluftsblaeser.
Epoxybinder L i 5 kg b likdunk............................... kr. 345,00
Epoxyhaerder i 1 kg b likdunk................................ kr. 128,75
Epoxycoat, hvid + haerder D, 1 k g ....................... kr. 148,00
(Andre haerdere kan anvendes, men s i  gulner den hvide 
farve med tiden).
Epoxy klar til coatning kan indfarves med et bredt udvalg 
af lysaegte farver. Disse kan blandes indbyrdes. Haerder 
efter d it valg.

EPOXY
Epoxy til formbygning og varmefaste sager fores, og ogsi 
disse varer kan kobes med stor rabat i storre portioner. 
Ring og hor.

KEVLAR fra Dupont
Du kan saenke vaegten p i  d it fly 70% uden at blive helt rui-
nere t....

63 laerred 0,13 mm 187,00 156,00
161 in  over to 0,38 mm 193,80 162,85

KEVLAR/KUL vaev
165 g/m2, laerred..................................................... kr. 304,65

KULFIBERV/EV
93 g/m2, laerred, 0,12 m m ................................ kr. 1.349,-/m2

200 g/m2, laerred, 0,25 m m ................................ kr. 431 ,-/m2

Vi forhandler herudover et bredt udvalg i b in d  med vaeve- 
de kanter, med skirne kanter, unidirektionale (tile r stort 
traek) i kulfiber, kevlar og glasfiber og blandinger heraf til 
meget s m i priser, f.eks.:
Kulfiber i meterm il 1610 tex pr. m ........................... kr. 3,05
Kob over 10 lobende meter og s i  er p rise n ............. kr. 1,68
Vaegten er ca. 11,3 gram/m.

MICRO-BALLONs pr. 500 ml, ca. 50 g .................... kr. 26,50

Fortykkelsesmiddel til Epoxy (ror og det er tyndt — stop 
og det drypper ikke):
Cab-O-Sil i 0,3 Itr. pose ......................................... . kr. 25,85

F/ERDIGE PROFILER
Rundstaenger i glas-epoxy, strukne og haerdede. Diametre 
fra 2 til 30 mm, priser fra 13,95 til 690,50 kr./lb. meter.

Par i glasfiber/polyester, vaegtykkelse 2,0 mm. Ydre dia
meter 14, 20, 24, 30, 34, 42 mm. Priser fra 33,65 til 119,00 
kr./lb. meter.

Forkantslister i glasfiber/epoxy, strukne og haerdede — 
ring og her.

Firkantbind i glasfiber/epoxy haerdede og strukne fra 
2,5 x  2,0 mm til 65,0x2,0 mm — ring og her.

ligner det aluminium, n ir  du er faerdig med at polere,
p r is ............................................................................ kr. 35,85
Stilw ire  i utrolig fin, bled kvalitet, den er skalarigtig og 
m eget staerk. Diam. 1,0 mm, kr. 56,00, diam. 0,8 mm kr. 
72,00 pr. ca. 7 meter.

Og nu til jule-gsetteriet:
INGEN gaettede det rigtige. Den er her:

SIEMENS SCHUCKERT DR III

Da Siemens ikke dengang taenkte mange tanker selv — og 
krigen var i fuld gang — ja, s i  stjal man opskriften fra 
NIEUPORT og forbilledet her er NIEUPORT 24/27. Stod- 
stangen mellem kraengrorene er JUMBOs fantasi. Alle, 
der havde fabuleret om 24/27, rag i den hoje hat, og op 
kom:
nr. 1: Ove Bottelet i Vanlose, 
nr. 2: Niels Bille p i  Djursland, 
nr. 3: Peter Ellegaard i Bjerringbro.

STARTBESV/ER?
S i skulle du f i  dig en GLOW-MATIC fra JUMBO HOBBY.
Den er knageme god! Den regulerer strommen til glodero- 
ret 100% p ilide ligt. Den slukker, n ir  motoren kan selv — 
den har indbygget kontrollampe, s i  du kan se, om den er i 
drift — den er fuldstaendig kortslutningssikret. Den er 
stedsikker og vand- og sprittaet — den er b illig — dens 
indgang er 12 V, ingen forbrug i hvile. Pris KUN 238,00 kr.

INDBYGNINGSGL0DER0RSKLEMME
Ligner en minitaendrorshaette — virker som en taendrors- 
haette, dvs. du skal traekke en stelledning selv og forbinde 
de to til f.eks. GLOW-MATIC’ens udgang. Klemmen er 
selvfolgelig varme og braendstoffast. Pr. stk. kr. 14,00.

MINI-PRINZ
SLIPVOKS
Slipvoks p i  spraydise, ingen silocone!!! — Dvs. du kan 
straks male dit emne (hvis du ikke har indfarvet det i daek- 
laget).
450 gram i sp ray ..................................................... kr. 67,35
5 kg i blikdunk til pensel........................................ kr. 336,50

GLASV/EV
(Alle priser er pr. m2. Prisen i forste raekke er for kob under 
5 meter, i naeste raekke prisen n ir  du kober over 5 lobende 
meter).

Vaegt/m2 vaeveart Tykkelse Pris 1 Pris 2
25 laerred 0,03 mm 44,20 33,65
44 laerred 0,04 mm 44,20 33,65
79 laerred 0,10 mm 37,40 22,45

161 in  over to 0,20 mm 42,15 29,90
280 in  over to 0,40 mm 59,15 43,50
296 atlas 0,36 mm 87,65 70,75
580 laerred 0,6 mm 43,50 31,25
580 in  over to 0,6 mm 44,20 31,95

POLYURETHANSKUM, 2-komponent
1 kg (giver 30 liter skum p i 4 min.), pr. kg................kr. 78,20

I dette kaempeprogram vil vi naturligvis f i  huller i indko- 
ringsperioden, og der kan derfor forekomme ventetider p i 
op til 14 dage.
Til vore mange NORSKE KUNDER: Levering af R&G’s pro
duce r til Norge varetages af JUMBO HOBBY. Fra prisen 
traekkes 18,03% — til prisen laegges eksp. 20,00 Dkr. + 
fragt.

OG NU TIL NOGET HELT ANDET....
JUMBO HOBBY KNIV med udskiftelig k linge.......kr. 15,65
incl. 5 stk. ishaerdede klinger (den er knaldgod til glas- 
epoxy arbejde og balsa).
Ishaerdede klinger, 5 stk........................................... kr. 8,15
Prisgaranti: Den bliver aldrig billigere!

Tank- og startflaske »METHAN«, 200 ml ............... kr. 14,25
Det erden med hoj tud, 500 ml ............................... kr. 27,50
TANK, firkantet m. skruelig, 750 ml ...................... kr. 9,85
— og uden fittings, 400 m l...................................... kr. 8,50

GNUBBE-METAL
Det er en pasta, der gnides ind i plast, trae eller finer og s i

12 volt miniboremaskine i en ny og forbedret udgave, kr. 
198,00.

OS FIRTAKT .60 (ca. 131/2 cm3)
Det er en videreudvikling af den kendte og pilide lige 10 
cm3 FS motor. Leveres i midten af februar til en saerdeles 
fornuftig pris.

NYHEDER FRA JUMBO HOBBY
JUMBO HOBBY udvider sin information til periodevis ud- 
sendelse af NYHEDSBREVE eller TILBUDSBREVE til vore 
faste kunder. Du behover ikke at kobe noget hos os for at 
vaere med — en opringning til os er nok for at kunne kom- 
me med p i  modtagerlisten.

Forbehold tages m od tryk fe jl — afg iftsaendringer — kurs- 
aendringer — havnearbejderstre jker & term inalproblem er. 
Alle varer leveres til den p i  leveringsdagen gaeldende 
dagspris. Til alle priser skal laegges porto.
Det koster mere i benzin at lede efter en parkeringsplads 
end det koster at tage telefonen og ringe til os. Du har fuld 
returret.
JUMBO HOBBY er en naeselaengde (type: dvaergnaese) 
foran, n ir  det gaelder nyheder til seriose modelbyggere.

Telefon 05-66 16 30 -  Giro 2 06 74 71 
JUMBO HOBBY -  8732 Hovedgaard



Vi er
staerke!
Men det er ikke den eneste grund til, at 
De skal laere os at kende. Styrke er ikke 
vores eneste fortrin.
Vores moderne design 
forenes med 
en uovertruffen 
teknisk praecision.
Vores ydelse er stor, men vi 
stilfaerdige og ikke torstige.

sit ITekniske data:
4-takt m odelm otor med 
haengende ventiler. 
Boring: 20.95 mm 

Slaglaengde:
17.00 mm 

Slagvolumen:
5.86 cm·'

Vaegt: 345 g 
Ydelse: 0.4 HK 

0.3 kW 
ved 11 000

Anbefalet
propel:
1 0 x 6  — 1 1 x 6
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ENYA 60-4C
ms®# ■?*·.
I  m

|l Tekniske data:
( 4-takt m odelm otor 

med haengende ventiler. ; - ;j, Τ'.
Boring 24.0 mm. Slaglaengde: 22.0 mm 
Slagvolumen: 9.96 cm*. Vaegt: 590 gram. 
Ydelse: 0.9 HK/0.66 kW ved. 11.000 ο/m in  
Anbefa le t propel: 1 2 x 6 — 14x6 S

Agent for Danmark. Norge og Sverige 
Bruntnq. Nord Handolsacjentur 
D-2391 Langballk). Tal. 04636/8558



SIMPROP
superfinish

Superfinish farveprogrammet omfat- 
ter polyurethanlak og dope i flotte 
farver med god daekevne.
PU lak, 400 ml, spray............kr. 43,25
PU lak, 250 ml, dase.............kr. 38,20
PU lak, 100 ml, dase.............kr. 20,45
Dope, 250 ml, dase...............kr. 39,00
Dope, 100 ml, dase...............kr. 17,75
Spartelmasse, 100 ml, ....... kr. 17,80
Grunder, 400 ml, spray.........kr. 28,95
Grunder, 100 ml, flaske........kr. 14,90
Porefylder(dope), 100 ml ....kr. 14,60

BMW Buggy
Laengde 600 mm, bredde 270 mm. 
Beregnet for 3,5 cm3 motor. En kvali- 
tet, der lever op til de bedste japan- 
ske biltraditioner. Komplet bygge- 
saet med karosseri, uden RC-anlaeg 
og motor:
BMW M-1 med 4 stod-
daempere....................... kr. 2.583,00
BMW M-1 uden stod-
daempere....................... kr. 2.395,00

Hanno Prettners Stratos
En smart og velflyvende deltamodel. 
Spaendvidde 1030 mm, Laengde 750 
mm. Planareal 46,9 dm3. Beregnet for
motor pa 3,5-7,5 cm3......... kr. 562,00

Kataloger
Simprop hovedkatalog 83 .. kr. 44,00 
Pilot med EZtillaeg........... kr. 35,00

Silver Star Models
Sjsellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
— forende i modelfly siden 1960 —
Vi oplyser gerne om nasrmeste 
forhandler.

TUMLING
En nemt bygget, velflyvende og staerk be- 
gyndermodel for linestyring.
Byggesaettet indeholder alle nodvendige 
dele undtagen lim, lak, motor og line. 
Spaendvidde: 60 cm 
Laengde m. motor: 42 cm 
Motor: 0,8 cm3 m. tank.
Pris: 63,50 kr.

En nemt bygget og velflyvende begynder- 
model for C02-motor, den miljovenlige mo
tor, der ikke forurener eller stojer og som al
le kan starte.
Spaendvidde: 67 cm
Laengde: 56 cm
Motor: Telco Turbo Tank 3000
Byggesaettet indeholder alle nodvendige
dele undtagen lim, lak og motor.
Pris: 77,00 kr.

JET
En nemt bygget, velflyvende og staerk be- 
gyndermodel for linestyring.
Spaendvidde: 58 cm
Laengde m. motor: 44 cm
Motor: 0,8 cm3 med tank
Byggesaettet indeholder alle nodvendige
dele undtagen lim, lak, motor og line.
Pris: 71,00 kr.

P.A.W. motorer
Er du traet af akkumulatorer, gloderor, me· 
thanolordning — sa prov en dieselmotor.
P.A.W. 0,8 cm3 ................................. kr. 173,
P.A.W. 1,5 cm3 ................................. kr. 195,
P.A.W. 1,5 cm3 Contest....................kr. 231,
P.A.W. 2,5 cm3 ................................. kr. 195,
P.A.W. 2,5 cm3 Contest........................... kr. 231,
P.A.W. 3,2 cm3 ........................................ kr. 214,
P.A.W. 4,75 cm3 ............................... kr. 478,
RC-motorer:
P.A.W. 0,8 cm3 ........................................ kr. 247,
P.A.W. 1,5 cm3 m. daemper..................... kr. 297,
P.A.W. 2,5 cm3 m. daemper..................... kr. 313,
P.A.W. 3,2 cm3 m. daemper..................... kr. 330,
P.A.W. 4,75 cm3 m. daemper.............kr. 510,
Dieselbrsendstof, Vi lite r ....................... kr. 23,
Dieselbraendstof, 1 lite r ..........................kr. 40,·

Modeller til 
undervisningsbrug
Fritflyvning:
Suliman......................................... kr. 49,00
Abdul............................................. kr. 90,00
Mustafa ........................................kr. 207,00
Peanut-modeller........................... kr. 66,50
One Nite 28 ....................................kr. 78,00
Nu ogsa losdele til peanut-modeller.

Linestyring:
Little Bugbear............................... kr. 79,00

HR 54 Prima...................................kr. 325,00

Polflyvning:
Wildcat .........................................kr. 36,50
Elektromotor monteret med stik,
nav og propel................................. kr. 30,00
Liner, 4 m ......................................kr. 10,00
Liner, 5 m .......................................kr. 10,75
Liner, 6 m .......................................kr. 11,50
Liner, 6 m m. s t ik ..............................  21,50
Stik, 5 stk........................................kr. 5,75
Hjul,20mm....................................kr. 3,00

En letbygget og staerk RC-begyndermodel
med rolige og godmodige flyveegenskaber.
Spaendvidde: 122 cm
Laengde: 87 cm
Motor: 0,8 cm3 med tank
RC-anlaeg: 2 kanaler
Byggesaettet indeholder alle nodvendige 
traedele, styretojsdele, hjul, fittings o.lign. 
og mangier kun motor, RC-anlaeg, lim og 
lak.
Kommer i februar 1983.

Tegninger:
Gloster Gladiator.......................... kr. 12,00
Focke-Wulf FW 190 A-4 ..............  kr. 12,00
Hawker Hurricane 2 c ................... kr. 12,00
Messerschmidt BF 109E-4............kr. 12,00

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
HERNINGVEJ 94 
DK-9220 AALBORG 0ST 
Tlf. 08-15 97 07 ma.-fr. 16.00-17.30 
Giro: 9 00 00 62



Her finder du 
din lokale 

hobbyforretning

mAl0 v

Alle m&l i traelister, krydsfiner, balsa- 
trae. Fittings til fly og skibe. Tids- 
skrifter. Tegninger til skala-fly.

Malov Hobby
Malev Hovedgade 69, 2760 Malov. 
Tlf. 02-65 23 33
Abent hverdage 13-17.30, lordag 9-13.00.

KSS HOBBY
RC

Mandag 
kl. 14-

Rodovrevej 47, 2610 R0dovre, 
01-41 29 98

GRINDSTED
Fabrikation af glasfibermodeller, fly 
og bade.
Tilbehortil RC.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER ApS
Skolegade 27, 7200 Grindsted 

^  Tlf. 05-32 26 56

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby 
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C 
Tlf. (09) 12 21 04

HELSING0R

Vi har alt 
til radiostyring
STENGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingor 
Tlf. 02-21 04 60

/  World Free Flight N 
Review

Send 30 US$ plus porto (10$ luft- 
post, 1$ aim. post) og modtag 

verdens bedste fritflyvningsbog — 
redigeret og udgivet af Bill Hartill.

WORLD FREE FLIGHT PRESS 
7513 Sausalito Ave., Canoga Park 

Calif. 91307, USA

r is s k o v /Ar h u s

AVIONIC forer de anerkendte 
maerker inden for RC-anlaeg, 
modeller og motorer til meget lave 
priser.
Teknisk service og vejledning.
Vi tester dit udstyr gratis. 
AVIONIC DENMARK ApS 
Violvej 5, DK-8240 Risskov 
Tlf. 06-17 56 44

Hele programmet fra
MULTIPLEX

RC-anlaeg — motorer — fly — 
skibs- og bilmodeller.

RANDERS HOBBY 
v. Knud Maaetoft

Radhustorvet 4, 8900 Randers 
Tlf. 06-42 58 14

VIBORG RC-anlaeg: Multiplex, Graupner, Robbe • Vi forer r  Al b o r g  ^
alt i byggesaet · RC-biler: Graupner, Robbe, Car
rera · Vi har alt i elektronik og modeljernbaner · Kaempeudvalg i RC-udstyr.

Hobbykaelderen er din specialbutik Se indenfor, n£r du kommer pa disse kanter. Egen import — derfor forsf med ny-
inden for fjernstyring og linestyring. hederne.

Skriv, og vi opfylder dine onsker! mmm ApS

Samtlige CAMBRIA skalafly lagerfo- 
res.

HOBBYK/ELDEREN i J b y  ci c i/T o m iii / A A L B O R G  "ΦΐU SER V IC E

Dumpen 11, 8800 Viborg tL tK lnU N IK Kurt Andersen, Nprregade 18,
L T!f.(06)62 24 54(omstill.) Λ 0stergade 5-7, 6400 Sonderborg, tlf. 04-42 58 88 . L 9000 Alborg, telf. (08) 12 13 15 ^

{roiilio RC-vaerksted
Alt garanti- og servicearbejde pa 
Robbe RC-anlaeg i Danmark.
Benyt vintersaesonen til at fa efter- 
set dit anlaeg.
Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS 
Vestre Ringgade 84, 8000 Arhus C 
Tlf. 06-18 20 00

K0BENHAVN

Materialer, boger, blade,
byggesaet, vasrktcj....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K. 
Tlf. 01-14 30 10
Ma., ti. to, fr. 13-17, I0. 10-12, onsdag lukket!

Model-Center
Stort udvalg i epoxy og glasfiber, 
specielt til modelbygning. Skriv 

efter vort katalog! (Vi forstSr 
engelsk, tysk, italiensk og fransk).

MODEL-CENTER 
Urs Schaller & Anna Vannucchi 

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze 
Italien

JUMBO-MODELLER
KZ II T, den danske traeningsmaskine fra flyvevAbnet i V* 
skala, spaendvidde 255 cm.
Delvis faerdigbygget krop og vinge samt kraftigt teleskop-
understel med h ju l................................................. 2.800,- kr.
TURBULENT, spaendvidde 238 cm.
Faerdigbygget vinge, krop, haleplan, teleskopunderstel og 
hjul .......................................................................... 3.400,-kr.

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark 
Skaphusvej 3, llskov, 7451 Sunds 
Tlf. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

- f ,
Stign. Massiv Lamel- Lamel- 3-bladet 4-bladet

limet limet
skala

9 x 71/2
14x6-8 45,- 58,· 65,-

175,·
275,· 350,·

151/2 x 6-8 50,- 70,· 80,- 300,· 375,-
16x6-8 100,- 130,- 140,- 350,· 400,-
18x6-8 110,· 150,- 160,- 350,· 425,·

I 19x6-8 120,· 190,· 200,- 375,· 450,-
20x6-8-10 175,- 220,· 240,- 450,- 525,·

Ψ 24x6-8-10
26x6-8-10

225,· 280,·
325,-

300,·
350,-

550,·
600,-

600,·
675,-

m s  —
28x6-8-10
30x6-8-10

425,-
550,·

475,·
650,-

700,·
800,-

800,-
1000,-

BEM/ERK: Ogsa propeller til fly, ultralights, eksperimen- 
ta lfly mv. ^



Flyv med 
MULTIPLEX
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Scout
Best.-nr. 21 4027 (spv. 2020 mm)
Den rigiige stifinder pa ens vej mod 
at blive RC-pilot!
Svaevemodellen Scout er 
konstrueret specielt til begynderen 
inden for flymodelsport. Det er et 
traebyggesaet. Til bygning at denne 
er byggeerfaring ikke nodvendig. En 
udfodig byggevejledning og en let 
overskuelig byggetegning gor det 
muligt ogsa for den uovede 
modelbygger at samle modellen 
hurtigt.

Jimmy
Best.-nr. 21 4032 (spv. 1220 mm, 

motor fra 1,5 cm3)
Det forste skridt til motorflyvning!

Motormodellen Jimmy blev specielt 
konstrueret til motorflyvnings- 

begyndere. Den er yderst robust og 
kan ogsa modsta en lidt hard 

behandling. Dens flyve- og styrings- 
egenskaber er ideelle tii indlaering 

af radiostyret modelflyvning. Jimmy 
fiyver stabilt og kan ogsa 

jordstarte.

a i r s

Rodeo
Best.-nr. 21 4025 (spv. 1600 mm, 
motor fra 6,5 cm3)
Rodeo er en aegte motor-traener- 
model i traebyggesaet. Godmodige 
flyveegenskaber, fuld kunst- 
flyvningsduelig, enkel robust 
opbygning, anvendelig til mange 
formal, og en gunstig pris kende- 
tegner denne model. Klub- 
konkurrencer, traeningsflyvning, 
raevejagt, ballonskydning, 
limboflyvning — en Rodeo skal 
man have.

! denne annonce ser du nogle af de nyere populaere MULTIPLEX flymodeller. For dem alle gaelder, at et 
MULTIPLEX byggesaet virkelig er »i orden«. Traeet er topkvalitet, tegning og byggevejledning er virkelig 
instruktiv, konstruktionerne er robuste. Endvidere kan man vaere helt sikker pa, at der aldrig mangier noget 
i et MULTIPLEX byggesaet. Inden et byggesaet gar fra fabrikken, bliver det kontrolleret pa alle leder og 
kanter. Og ikke at forglemme: en MULTIPLEX model er yderst velflyvende. For at blive helt overbevist om, 
at ovenstaende ikke blot er »salgsgas«, bor du laese testen inde i bladet af en af MULTIPLEX’ modeller: 
begyndersvaevemodellen FILIUS. Modelflyve Nyt’s medarbejder giver den topkarakterer.

Europa Sport 4/6
Taenker du na radiostyringsanlaeg, 
sa har din iorhandler en 
konkurrencedygtig pris pa 
Europa Sport 4/6. der nar vendbar 
servoretning og kan udbygges med 
mixer og meget mere.

MAAETOFT
trading l/S

DK-8900 Randers 
Tlf. 06-42 58 15


