
Modelflyve
I). 1/4, 7. argang, kr. 13,50 incl. moms Nyt

J. rc-inform atk
83

Lees bl.a. i dette nummer:
★  GROKKER 3 -  byg selv 

denne lille radiostyrede model
★  M U STAFA  -  vi tester den 

svenske fritflyvningsmodel
★  LIL’ QUICKY -  linestyret 

Good-Year racermodel
★  BETA -  test af den gode j 

radiostyrede svaevemodel
★  F R 0JF A X E  -  fritHyvende 

A2-konkurrencemodel
★  COM BAT -  linestyret 

kampflyvning fra A  til Z

M idi i bladet:
★  Udforlig byggevejledning til 

RC-unionens nye begynder- 
model, K ATANA



Den der proves sidst -  flyver bedst!

-  eller man gemmer altid det bedste til sidst

f r a  E m u p n e r
Lees testen andetsteds i bladet. Den siger det meget bedre, 
end vi kan gore det!
Apropos byggeanvisninger pa d a n s k .....
Det ville vaere en pragtfuld tanke, om det kunne gennemfores. Med hundredevis at modeller, motorer, 
komplicerede tiibehorsgenstande og med en arlig tilvaekst er det bare ikke gennemforligt. Med helt ube- 
tinget landets storste udvalg ville det koste os m indst en heltidsbeskaeftiget til at foretage oversaettel- 
ser og skrive dem rent til offset-tryk — og vi ved alle, at man ikke kan bruge en alm indelig translator til 
en sadan opgave, der naesten udelukkende bestar at specielle brancheartikler. Hertil ville sa komme 
trykom kostninger eller et arligt budget pa flere hundrede tusinde kroner. Om hvem skulle sa betale?? 
Dertil er der kun forbrugerne, og vi tvivler pa, at de ville vaere villige hertil. Hele miseren ligger i, at Dan
mark er et sa Nile sprogomrade. Det kan der bare ikke gores noget ved.

Med alle GRAUPNER byggesaet folger dels anvisninger pa flere fremmede sprog, dels saerdeles nojagti- 
ge tegninger, sa man populaert sagt kan ga frem pa »tegneseriefacon«. Vi tror derfor, at problemet er 
meget mindre, end det ofte gores til.

Generalagentur og import:

lb Andersen Hobby ApS
9620 Aalestrup

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



★  4-kanai sendeir i nyt ultra slim-line design, "  !
★  Samtlige servoer kan vendes fra senderens forside 

(kontrollerne er skjult under et l£g pa senderen).
★  Out-put meter.
★  Lysdiode oplyser, hvornar senderen er »in the air«
★  Nye open gimbal styrepinde, hvor savel friktion 

som lasngde kan tilpasses (som pa FP-7FG anlieg).
★  Krystal i sender kan let udskiftes fra senderens 

forside.
★  Baerehandtag i stal

Fabrikspakning indeholder:
Sender Futaba FP-T4MR
Modtager Futaba FP-R104 super smalband-type
3 stk. servo Futaba FP-S128
Afbryder komplet
Batterikasse samt diverse monteringstilbehor

Futaba FP-4MR kan udbygges til NC-akku drift

Nyt Futaba 4-kanal anlseg 
FM  35 M Hz

utaba FP-4MR
Nye fuldt justerbare styrepinde.Alle servoer kan vendes fra 

senderens forside.

Futaba servoer ’83 OBS! Se specialtilbud ρά Futaba S22 hos din forhandler!

FP-S120/FP-S20
30 x 16 x 30 mm — 24 g 
2,0 kg/cm

FP-S128/FP-S28
40 x 20 x 40 mm — 53 g 
3,5 kg/cm

FP-S130G/FP-S30G
38x 19x34 mm — 42 g

FP-S131S/FP-S3IS
40 x 20 x 35 mm — 50 g

FP-S129/FP-S29
45 x 23 x 43 mm — 60 g

40x20x35 mm — 49 g

FP-S130/FP-S30
38 x 19 x 34 mm — 42 g 
4,0 kg/cm

FP-S132/FP-S32
37 x 18 x 30 mm — 32 g 
2,4 kg/cm

FP-S130S/FP-S30S
38 x 19x34 mm — 45 g 
3,4 kg/cm

FP-S111/FP-S11
45x20x38 mm — 40 g

Im port & en gros: Futabaf
Danmark

Kastagervej 27, 2730 Herlev 
Tlf. 02-91 01 01
Intet salg til private, men vi 
anviser gernc naermeste forhandler



ΝΥΤ ΝΥΤ ΝΥΤ.... Fra JUMBO HOBBY
Endelig
pa det danske marked
Nu skal du ikke laengere udenlands for at fa 
GLASFIBERWEV, EPOXY, KULFIBER, KEVLAR, 
KULFIBERV/EV, SLIPVOKS, BAND & STRENGE, 
F/ERDIGE PROFILER....
Hele det store program fra R&G findes omtalt i det 
nye hovedkatalog (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 ferste 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 ram ............................... kr. 28,00
10 sek. R&G — tyk, 10 g ram .................................... kr. 28,00
10 sek. R&G — universal, 10 g ra m ......................... kr. 28,00
10 sek. R&G — universal, 25 g ra m ......................... kr. 48,00
10 sek. R&G — universal, 50 g ra m ......................... 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 ra m ................................................................. kr. 85,50
5 min. Epoxy Binder, 1000 g ram ........................... kr. 149,60
5 min. Epoxy Haerder, 1000 gram ......................... kr. 314,15
Metallon, blod 180°, 175 g ram ................................ kr. 98,00
Metallon, h&rd 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 at 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 sk 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 til formbygning og varmefaste sager fores, og ogs& 
disse varer kan kobes med stor rabat i storre portioner. 
Ring og hor.

SLIPVOKS
Slipvoks ρέ sprayd^se, ingen silocone!! ! — Dvs. du kan 
straks male dit emne (hvis du ikke har indfarvet det i daek- 
laget).
450 gram i spray..................................................... 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&r 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 6n over to 0,20 mm 42,15 29,90
280 6n 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 6n over to 0,6 mm 44,20 31,95

KEVLAR fra Dupont
Du kan saenke vaegten p& dit fly 70% uden at blive helt rui- 
nere t....

63 laerred 0,13 mm 187,00 156,00
161 έη 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 bcmd med vaeve- 
de kanter, med sk&rne kanter, unidirektionale (t^ler stort 
traek) i kulfiber, kevlar og glasfiber og blandinger heraf til 
meget sm£ priser, f.eks.:
Kulfiber i meterm£l 1610 tex pr. m ........................... kr. 2,55

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.

Ror 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 hor.

Firkantb^nd i glasfiber/epoxy haerdede og strukne fra 
2,5 x  2,0 mm til 65,0x2,0 mm — ring og hor.

POLYURETHANSKUM, 2-komponent
1 kg (giver 30 liter skum ρέ 4 min.), pr. kg................kr. 78,20

I dette kaempeprogram vil vi naturligvis f& huller i indko- 
ringsperioden, og der kan derfor forekomme ventetider pk 
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....
Rodekassen:
Det er helt utroligt, hvad vi kan sarnie sammen:
1 stk. HEGISNOOPEYII....................................... kr. 980,00
1 stk.HEGI PIPER P 1 8 ......................................... kr. 725,00
1 stk. HEGI FLYVEBAD........................................ kr. 425,00
3 stk. J-5 JUMBOFLY .............................pr. stk. kr. 750,00
1 FUTABA akkukontrol......................................... kr. 225,00
2 stk. Vi-skalaSLEC p ilo t ......................pr. stk. kr. 65,00
3 stk. GLOW-MATIC gl. model...............pr. stk. kr. 198,00
1 stk. FOX EAGLE I110 cm3.................................. kr. 950,00
1 stk. OS FSR 10 cm3 brugt ................................. kr. 750,00
1 stk. OS FSR m. GEAR n y ................................... kr. 1.750,00
2 stk. G-MARK 0,03 kom ple t..................pr. stk. kr. 188,00
1 stk. URMAGERHAMMER, n y ............................ kr. 55,00
1 stk. BUD NOSEN TR/ENER............................... kr. 800,00
1 stk. TARTAN 22, b ru g t....................................... kr. 450,00

1 stk. MINICRAFTRUNDSAV, b ru g t..................kr. 90,00
6 stk. forlaengerledn., MINICRAFT.......pr. stk. kr. 15,00
1 stk. MINICRAFT BORESTATIV........................kr. 150,00
1 stk. MINICRAFT DREJEB/ENK .......................kr. 225,00
Alle varer saelges som de forefindes — uden garantier for 
noget som heist. Husk — rodekasserne tommes pa ca. 8 
dage!

NYE MOTORER fra OS
Her er JUMBO-MOTORER du har ventet pk i lange tider.

Ny OS pk 20 cm3 enkelt cylindret m. skrAtstillede venti- 
ler i lukkede huse. Vaegten opgives til ca. 750 gram. Ydel- 
sen til 1,4 HK og prisen til ca. 2.500 kr. (Den ligner en for- 
vokset OS 40 FS).

OS 80 er en udviklet 10 cm3, men med storre volumen og 
vaesentlig hurtigere, ca. 12.000 omdr./min. Den passer pk 
det gamle 10 cm3 fundament. Prisen er ca. 1.900 kr.

Husk — JUMBO leverer alle motorer med propel og glode- 
rar uden ekstra beregning.

LAK OG MALING:
Vi har hele SIMPROPs polyurethanlak-program ρέ lager.
SPRAY........................................................................ kr. 43,20
100 ml. d&se...... .........................................................kr. 22,00
250 ml. dctse............................................................... kr. 36,00
Og sk har vi KUNSTSILKE, NYLON, TEXCOVER, SILRAY, 
PAPIR, MYSTISKE LIME.

Til den, der har naesten alt:
Stodsikkert Quartz-ur til instrumentbraedtet.
0/32 mm, vaegt 27 gram, 100% nojagtigt. 2 Srs drift pk det 
indbyggede batteri. Kr. 325,00 (det er meget stodsikkert).

STARTBESV/ER?
Sk skulle du \k dig en GLOW-MATIC fra JUMBO HOBBY. 
Den er knageme god! Den regulerer strommen til glodero- 
ret 100% p^lideligt. Den slukker, ηέΓ motoren kan selv — 
den har indbygget kontrollampe, s& du kan se, om den er i 
drift — den er fuldstaendig kortslutningssikret. Den er 
stodsikker og vand- og sprittaet — den er billig — 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.

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 ρέ modtagerlisten.

Forbehold tages mod trykfejl — afgiftsaendringer — kurs- 
aendringer — havnearbejderstrejker & terminalproblemer. 
Alle varer leveres til den ρά 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, r\kr det gaelder nyheder til seriose modelbyggere.

Giro 2 06 74 71Telefon 05-66 16 30 -  
JUMBO HOBBY -  8732 Hovedgaard



GODT NYT FRA ■ -AVION 1C
CAP 21 skala 1:3,4
Dette byggesaet er vor stolthed. 
Komplet og meget nojagtigt til mind- 
ste detalje. Tegning og byggevejled- 
ning er ligeledes i saerklasse. Med 
sin spv. pa 2376 mm og meget lave 
vaegt (4,4 kg u/motor) er Practical 
Scales CAP 21 det ideelle fly til det 
nye vendeprogram.
Pris kr. 2.600,-

R0DEL modeller
Velflyvende og skalarigtige modeller.
Typer med ribbevinger kan ogsa leveres med balsabeklaedte
styroporvinger.
Alle modeller er med epoxykrop.
Super Cub, 2150 mm, 10-15 cm3, ribbevinge........... kr. 1.680,
Pilatus PC-7,1740 mm, 10-15 cm3, ribbevinge........ kr. 1.570,
Cessna 182, 2180 mm, 10-25 cm3 (billedet).............kr. 2.190,
Flamingo Trainer, 2200 mm, 35 cm3....................... kr. 2.660,
Robin R2160 Sport, 2080 mm, 15-45 cm3.................kr. 2.500,
Katalog med ’83 nyheder mod 30,- i frimaerker.

Bestseller fra FLAIR:
Puppeteer, oldtimer biplan, 1500 mm, 6,5 cm3........................... kr. 750,-
Magnattila, mini-Hannibal, 1500 mm, 6,5 cm3............................ kr. 500,-
Hannibal, 2310 mm, 22 cm3, stor og godmodig (billedet).......... kr. 990,·
Pulsar, 1320 mm, 6,5-10 cm3, kendt amerikansk kunstbiplan, 
farvet glaskrop, abachibeklaedte skumvinger, understel, hjul,
tank, spinner, motorfundament etc............................................ kr. 950,-
Meteor 40, 1300 mm, 6,5 cm3, elegant kunstfly, farvet glaskrop
og abachibeklaedte skumvinger.................................................kr. 650,·
Fas nu ogsa i 20 og 60 versioner.

NYHED: HP Silver Star motorer 4-takts motorer Jumbo motorer
Kendt for robusthed og hoj kvalitet.
HP 40 FSS, 6,5 cm3 ...............................kr. 595,-
HP 61 FSS, 10 cm3 ................................kr. 795,·
Daempere, krummere og resonansror pa lager. 
Komplet reservedelslager.

Magnum 91 S  kr. 1.800,·
Condor 91 ......... kr. 1.600,-
OS 40 F S .................. RING

Quadra ’82
med CD taending....kr. 1.450,·
NY: Quadra 50 cm3,
3,6-4 HP ....................... RING
Alu-fundament, prop, forlaen- 
ger, carb. adapter, taendror, 
resonansrar, selvstarter, spin
ner. Quadra 50 cm3

COVERITEs Micafilm Ceconite
Vejer det halve af andre folier og er 
flere gange staerkere.
Lav krympetemperatur giver andre 
fordele.
Anvendes sammen med Balsarite. 
Rullestorrelse: 74 x 165 mm kr. 75,- 
Farver: hvid-rod-gul-blS.
Balsarite pr. dase...............kr. 34,·

Balsaplader
100x1000 mm
Alle vore plader er nu udsavede og

Et uforgaengeligt og fantastisk 
staerkt beklaedningsmateriale,
pr. kvadratmeter.................kr. 75,·
Strammes med varme efter palim- 
ning. Herefter anvendes en ikke- 
strammende dope.
Dansk vejledn. Tilbehor pa lager.

Epoxy og glasfibervaev
5 min. epoxy lim, 1:1,120 g kr. 50,- 
Epoxy til glasfiberarbejde. Torretid 
20-30 min. Forhold 10:3.

Tilbud
Piper Tomahawk, skala 1:5,7,10 cm3...................kr. 1.300,-
Pilots Pitts Special, 1:3,5,10-30 cm3 ....................kr. 1.800,-
Ka6E, skalasvaever, 1:5, glas og skum.................kr. 1.200,·
Mistral C, 4450 mm, storsvaever.......................... kr. 1.500,-

Radioer
Ved kob af radioudstyr hos AVIONIC sikrer du dig kvalifice- 
ret teknisk radgivning og service.
Vi forhandler FUTABA, SIMPROP, BRAND og DIGICONT.

GREVEN cyanolim
3 gram: kr. 15,—  10 gram: kr. 30,- — 25 gram: kr. 58,-

finpudsede. 100 g incl. haerder............. kr. 25,- 25 gram rense: kr. 25,-
1,5 m m ............................. . kr. 8,- 300 g incl. haerder............. kr. 45,-
2,0 m m ............................. .kr. 9,- 1000 g incl. haerder........... kr. 115,-
3,0 m m ............................. . kr. 10,- Glasfibervaev:
4,0 m m ............................. . kr. 11,· 27 g/m2 ................. . pr. m3 kr. 45,-
5,0 m m ............................. kr. 12,- 80 g/m3 ................. . pr. m3 kr. 30,- AVIONIC DENMARK APS
6,0 m m ............................. . kr. 13,- 163 g/m3 ................. . pr. m3 kr. 40,- VIOLVEJ 5 REG. NR. 617
8,0 m m .............................

10,0 m m .............................
. kr. 16,- 
. kr. 18,-

200 g/m3 .................
Glasfiberband:

. pr. m3 kr. 40,- DK-8240 RISSKOV Bank:

Over 10 stk. af en storrelse -10% . 120x-2000mm....... .......... kr. 20,· TEL: 06-17 56 44 Handelsbanken
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Vi har sa mange varer (til saerpriser), at vi ikke har 
plads til biOeder i denne annonce......

Robbe modelfly: PARAT eller LORD, frit valg pr. stk. KUN 398,- 
FLIJG, tysk model blad (asldre numre) pr. stk. 8,- — 5 stk. for 30,- 

5 liter braendstof til gloderorsmotorer, KUN 70,- (kan desvasrre ikke sendes)
5 liter klar dope (braendstofsikker) KUN 185,- (kan desvaerre ikke sendes)

Enya gloderor nr. 4, pr. stk. 24,- — 10 stk. for 220,- 
Akku’er, 1,2 volt, 500 mA, pr. stk. KUN 14,85 — 10 stk. KUN 140,- 

Motorfundament af letmetal, fra 2,5 til 6,5 cm3, frit valg 35,- pr. stk.
Graupner helikopter Bell 47 G, KUN 2.700,- 

Multiplex FILIUS stadig KUN 350,- 
Sekundlim, 20 gram KUN 56,- 

NYHED: 1 meter lang forlaengerledning til Futaba, 65,-

VI ER BILLIGST — VI SENDER OVERALT

R0DOVRE HOBBY
Roskildevej 284 — 2610 Rndovre 

Tlf. 01-70 19 04

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 kvalitetsanlaeg 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,-

Multiplex Filius
Spaendvidde 1800 mm. Anbefalet som glim- 
rende begyndermodel i Modelflyve Nyt 1/83. 
Vores p r is ....................................kr. 339,·

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-, bit- og bad-byggesaet, balsaplader, 
balsa lister, fyrre liste r, krydsfiner, pianotrad, m essingror, beklaedning, maling, el-motorer, 

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

HOBBYCENTRET
Jembane Alle 66, 2720 Vanlese — 100 meter fra Vanlese S-station. 

Fine parkeringsmuligheder.
Telefon 01-71 85 14
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Modelflyve Nyt 2/83
Dette nummer af Modelflyve Nyt er 
pa 72 sider — og skuffen med ubrugt 
stof giver os mulighed for at udvide 
til 120 sider, hvis det ikke var for de 
okonomiske konsekvenser af en 
sadan udvidelse.
Tak til de mange, der sender artikler, 
tips, billeder, tegninger osv. ind til 
os. Undskyld, at I ma vente med at 
se det i bladet .... men det kommer. 
Og bliv endelig ved med at sende ind 
til os ....

Det svenske byggesaet til A2-modellen 
»Mustafa« har vaeret under kaerlig 
behandling i Skjern. Erik Knudsen 
rapporterer om kvalitet og flyve- 
egenskaber side 14.
Og nar vi nu er ved A2-modeller, sa 
bringer vi tegning til Steffen Jensens 
nyeste konstruktion »Fr0jfaxe«. Den 
kan du finde pa side 30.
I anledning af det kommende 
indendors-DM bringer vi pa side 50 
tegning til en indendors chuckglider, 
som alle kan bygge og deltage med. 
Meddelelser fra unionen rummer 
bl.a. en masse konkurrence- 
indbydelser — Ires selv side 56.

RC-unionens nye begyndermodel til 
2,5-4,0 cm3 motor er omtalt midt i 
bladet fra side 33. Ole Meyer star for 
ordene og billederne, mens 
konstruktoren Morten Munkeso har 
tegnet.

Grokker 3 — se byggetegning side 18-19.

Men der er andet til byggebraedtet. 
Fra Tore Paulsen i Norge har vi 
modtaget tegning til hans nyeste 
udvikling af et kendt tema — 
Grokker 3. Super-let at bygge, billig, 
robust, skaeg at flyve med — byg dig 
en som beskrevet pa side 17.
Kunstflyverne er godt i gang med at 
lave PR for deres omrade. Denne 
gang giver Per Andreasen trimme- 
vejledning pa side 15.
Pa side 28 bringer vi den fjerde test 
af en RC-begynder svmvemodel. Som 
saedvanlig er det Steen Hoj 
Rasmussen, der har veeret testbygger

og -pilot — denne gang er det gaet 
ud over Graupners »Beta«.
Herbert Christophersen er en af de fa 
herhjemme, der har flojet meget med 
flere motorer. Han giver en raskke 
gode rad i sin artikel herom pa side 
32.
Og nar vi er ved motorerne, sa giver 
Hilmer Petersen rad og erfaringer 
med firtaktsmotorer videre pa side 
51.
Unionsmeddelelserne i dette nummer 
er meget fyldige. Lees en masse 
konkurrenceindbydelser, klubliste, 
meddelelser fra diverse styrings- 
grupper mv. fra side 59.

I forlaengelse af sidste ars store 
Good-Year artikelserie fortseller 
Henrik Strebask i dette nummer om 
sin og Bjorn Hansens model »Lil* 
Quicky« — lses side 21.
Og hvem ved — maske bliver Benny 
Furbo’s combatartikel en follow-up 
til den omtalte Good-Year serie fra 
sidste ar. Benny laegger i hvert fald 
stort ud i dette nummer med forste 
del af den definitive combatartikel — 
se selv efter fra side 41.
Unionsnyt findes denne gang pa side 
58 — men laes ogsa indbydelsen til 
modelflyvesommerlejr side 55.
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Nyheder
RETTELSE — /Eres den, som acres bar — vi 
havde skrevet, at Benny Juhlin stod for oversaet- 
telsen af artiklen i sidste nummer om karburato- 
rer til benzin-motorer. Benny gor rigtignok et 
stort stykke arbejde for bladet, men det var nu 
Ove Alexandersen, der havde lavet oversasttel- 
sen. Undskyld!

0STRIGS VM-HOLD — Hvis 0strig sender 
VM-hold til Australien, ndr der afholdes ver- 
densmesterskaber for fritflyvende modeller til 
September, sa bliver det folgende: F1A — Wer
ner Kraus, F. Mang, E. Dacher. FIB — H. 
Zachhalmel, H. Chmelik, F. Wutzl. F1C — 
Werner Kraus, Reinhard Truppe, F. Hartwan- 
ger. Og som sa ofte for vil holdlederen vaere E. 
Reitterer.

PROPELBLADET

3 5
PROPELBLADET — er Borup Modelflyveres 
klubblad. Det indeholder dels klubmeddelelser, 
men ogsa egentlige artikler om flyvning og mo- 
delflyvning. Dejligt at se, at der i klubberne fin- 
des folk, der vil ofre tid pd at sorge for en god in
formation til medlemmerne — det er noget af 
det allervigtigste, hvis man onsker at holde en 
god aktivitet i klubben.

HJEM TIL DANMARK — Ifolge det svenske 
Modellflygnytt vender den kendte danske mo- 
delflyver Karl Erik Widell hjem til Danmark i lo- 
bet af foraret. Karl Erik var, indtil han flyttede 
til Sverige i slutningen af 60’erne, en af Dan- 
marks forende wakefield-flyvere og var adskilli- 
ge gange pa det danske landshold. I sin udlands- 
tid har han Here gange deltaget i danske staevner 
— bl.a. et par sommerlejre p4 Vandel — ligesom 
man med jsevne mellemrum er stodt pa hans 
navn i de svenske resultatlister. Velkommen til- 
bage!

NYT FRA GRAUPNER — lb Andersen Hob
by, der er importor af Graupner til Danmark har 
sendt os Graupners nyhedskatalog 1983 med de 
nyheder, som det store tyske firma introducere- 
de pd Nurnberg Messen i februar. Der er mange 
spaendende ting — isaer til modelfly — og vi skal 
kort naevne et par af nyhederne.

Forste nyhed er en ny lille RC-svaevemodel 
specielt udviklet til nybegyndere, »RC-UHU«. 
Den har faerdig plastkrop, opbygget vinge (ikke 
delbar), aftageligt haleplan, og man kan som 
ekstraudstyr fd en motoropsats, sa RC-UHU 
bliver til motorsvaever med en 0,8 cm' motor. 
Spaendvidden er 155 cm, sa den udelte vinge gi
ver ikke store transportproblemer — til gengaeld 
er den let at bygge. Det er en model, som vi ha- 
ber at vende tilbage til med en test, nar den en- 
gang dukker op herhjemme.

En anden svasvernyhed er ASW 22 med ribbe- 
vinge og 255 cm spaendvidde. Den har luftbrem- 
ser men ikke kraengeror. Den kan bygges med 
enkelt eller dobbelt v-form samt i en elektroud- 
gave. Graupner er ogsa hoppet pa dillen med 
modeller af micro-lights — deres hedder »Sky 
Rally« og har 112 cm spaendvidde.

De smd RC-motormodeller er pa vej frem — 
bade her i landet og andre steder i verden. 
Graupner har fingeren pa pulsen og introducerer 
en semi-skala Citabria til 0,8 cm’ motor. 83 cm 
spaendvidde og vaegt ca. 500 gram inch radioan- 
laeg med styring pa hojde og sideror. Den skal 
nok blive popular.

Begynderne fdr en ny, forenklet udgave af 
Graupner gamle klassiker »Taxi«, som i sin ny 
inkarnation har faet det geniale navn »Taxi II«. 
Det er en traener til 3-4 cm3 motorer.

Endelig kommer Graupner med en raekke ska-

lafly — Super Chipmunk, Cessna 152, Bellanca 
Super Decathlon og Cessna Skyhawk — alle til 
motorer i mellemstorrelsen 3-6,5 cm3.

Pa radiofronten introducerer man et nyt su- 
peranlaeg, Varioprop Expert Modulsystem FM 
6014. Et langt navn, men det kan ogsd en masse, 
hvis man skal tro pa katalogteksten. I lighed 
med Multiplex Profi 2000 har det nye FM 6014 
funktionsmoduler i senderen. Forelobig findes 
der fire funktionsmoduler samt en masse special- 
funktionsmoduler til anlaegget. Man noterer sig 
iovrigt, at Graupner ikke er hoppet pd vognen 
med PCM .....endnu.

Af tilbehoret springer et faerdigt el-spil til RC- 
svaevemodeller straks i ojnene. Nu kan man sim- 
pelthen kobe et el-spil, hvis man ikke orker at la
ve et selv. Spaendende hvad det kommer til at 
koste!

NYT FRA ROBBE — Fra firma Briining i Tysk- 
land, som er grossist for Robbe i Danmark har vi 
modtaget den mappe med pressemeddelelser, 
som man udleverede til pressen under Nurnberg 
Messen. Der er rigtig mange nyheder, men vi 
nojes med at fortaelle om de mest spaendende 
ting her.

Robbe introducerer to nye RC-anlaeg. Dels et 
helt nyt 2-kanals anlaeg, Compact 2 — det er et 
anlaeg i tidens design — og dels et anlaeg til aflos- 
ning for Robbes 4-kanals Eco-anlaeg, som hed
der Starion. Starion er forsynet med moduler i 
senderen, men ikke i modtageren. Ideen er, at 
man kan benytte samme sender og sa have en 
modtager i sin RC-bil, en anden i sit RC-fly. Sta-

10



rion er designet som Robbes super-anlasg, Pro- 
mars med en »pukkel« overst pk senderen. Ellers
er ligheden nu ikke slSende.....

Af modeller skal nasvnes en semiskala Cessna 
172 til 1,6-3,2 cm1 motor (spasndvidde 130 cm), 
en motorsvaever SF 36 med 300 cm spasndvidde. 
Denne krabat traskkes af en 3,2-6,5 cm5 motor 
og ser iovrigt ud til at vasre en luksus-model. En- 
delig er der RC-svaeveren ASW 15 B med 216 cm 
spasndvidde. Robbe fremhasver selv, at denne 
model er meget let at bygge og derfor god som 
begyndermodel.

Robbe introducerer en raskke nye motorer — 
en Enya 90 4-takter (15 cm!) samt to HP-fir- 
takts-motorer med drejecylinder, HP-VT 21 og 
HP-VT 49. I forbindelse med motorerne kan det 
nasvnes, at man ogs& kommer med en selvstarter 
— to for at vasre praecis. En til Enya 60 og en til 
Enya 90.

Endelig skal det nasvnes, at den kendte Kalt 
Baron nu kan kobes under navnet »Baron CP« 
fra Robbe.

MULTIPLEX NYT — Fra Maaetoft Trading 
har vi fAet tilsendt dels det nye Multiplex katalog 
(som nar dette lasses skulle vasre ude i hobbyfor- 
retningerne) og dels Multiplex’ messe-avis med 
Nurnberg-nyheder.

Med vanlig sans for det opsigtsvaskkende har 
Multiplex placeret en fjernstyret robot pa messe- 
avisens forside — den er 160 cm hoj og vejer ca. 
20 kg. MSske et skridt pa vejen til dovenskabens 
triumf: Robotten, der kan flyve med modeller- 
ne, mens mennesket tager den pa langs i en ligge- 
stol?

Til RC-begynderen introducerer Multiplex en 
lille ny svasvemodel med 170 cm spasndvidde. 
Den hedder Junior og har fasrdige finerbeklasdte 
styroporvinger. Kroppen er en kassekrop af trae, 
og modellen ser ud til at vasre meget letbygget. 
En spasndende nyhed, som vi hither at kunne 
give en nasrmere omtale her i bladet.

Til konkurrenceflyverne har man F3B-model- 
len »Flamingo« — endda i to versioner. Model
len minder meget i udseende om den kendte 
»Fiesta«.

Multiplex har ogsit en motormodel til begyn- 
derne — den hedder »Derby« og er beregnet til 
3,5-5 cm1 motor. Ligesom pa Junior er vingerne 
fasrdige, mens kroppen opbygges som en simpel 
kassekrop.

Multiplex sender en ny udgave af Combi-an-

lasgget ud i butikkerne — det er et prisbilligt kva- 
litetsanlasg med sendermodul, sa man kan skifte 
mellem frekvensomrader, hvis man f.eks. bade 
bruger anlaegget til biler og fly.

Blandt de mange ovrige storre og mindre ny- 
heder skal vi kun traekke en enkelt frem, nemlig 
en okonomi-servo, som i hovedkataloget er an- 
fort med en vaegt pa 560 gram!!! Check med 
messeavisen afslorer dog hurtigt en faktor-10 
fejl — den vejer 56 gram og traskker 2,5 cm-kp. 
De mange tilfredse Multiplex-kunder vil sikkert 
glasde sig til at kunne kobe asgte Multiplex ser- 
voer til spotpriser!

Om det nye Multiplex-hovedkatalog 83 skal vi 
iovrigt kun sige, at det er i den saedvanlige stil — 
flot, overskueligt og logisk opbygget. Spasnden
de og indbydende at blade i.

MICROPROP PCM-SYSTEM — Pa Niirnberg- 
Messen introducerede Brand Electronic, der pro- 
ducerer Microprop-anlasggene, et okonomi-an- 
lasg med PCM, dvs. pulse-code-modulation. 
Ideen i PCM er, at sender-impulsen »kodes« i en 
mikroprocessor, saledes at impulsen er unik for 
anlaegget. Modtageren i modellen reagerer kun 
pa den kodede impuls, dekoder den i en tilsva- 
rende mikroprocessor og reagerer derefter som 
enhver anden mod tager pa signalerne. Men 
PCM-systemet sikrer saledes, at ingen andre sen- 
dere kan pavirke modtageren end den, der er 
»skrasddersyet« til det. Det er klart, at PCM sa
ledes giver en meget hoj grad af sikkerhed imod 
ude fra kommende radioforstyrrelser — hvilket 
bliver stadig mere nodvendigt, efterhanden som 
alverdens elektroniske hjaslpeudstyr vinder ind- 
pas i vores hverdag.

Micropropanlasgget hedder PCM-Pilot og 
skulle dukke op hos den danske importor Vester- 
gaard Hobbyleg inden sa lasnge.

NYHEDER FRA WEBRA — Af Webras ny- 
hedskatalog for 1983 fremgdr det, at man har en 
lang raskke motornyheder pa programmet. Vi 
nasvner i flasng: Webra T4-40 RC 4-takt, en mo
tor pa 6,5 cm3. En ny udgave af Webras 1,5 cm3 
gloderorsmotor, Webra Sport 1,5. Sa er der en 
Webra Speed 28 RC, som fits i fly-, bil- og heli- 
kopterversion — den er pa 4,6 cm3.

Det elektroniske tasndingssystem, som findes 
omtalt andetsteds i bladet, er ogsa med i katalo- 
get, og af avanceret tilbehor skal ogsa nasvnes en 
selvstarter til indbygning i modellen til Webra 20 
og Webra 28 motorer.

Webra laver ogsa fjernstyringsanlasg (omend 
det ligner forklasdte japanske anlasg) og introdu
cerer bl.a. en miniservo pa 16 g og drejningsmo- 
ment 0,5 kg/cm samt et 5-kanals okonomian- 
lasg, Webra 5 Junior.

Nyhedskataloget er tilsendt fra John Vester- 
gaard Hobbyleg, si man kan henvende sig her — 
eller til sin lokale hobbyhandler — for yderligere 
oplysninger.

BYGGETIPS — Her i starten af april er det tid 
for at sarnie vinterens byggeprojekter og gore alt 
klar til jomfruflyvningen. Og netop nu opdager 
mange maske, at byggesjusk og manglende om- 
tanke skaber alvorlige problemer i elite time. 
Men her kommer den moderne teknik heldigvis 
til hjselp med en helt ny serie bolte til praktisk ta- 
get ethvert formal.

Har man f.eks. boret hullet til bolten for- 
skudt, indkober man blot en sikaldt forsat bolt:

Hvis hullet er kommet for tret pa en vasg eller 
der af andre grunde er darlig plads til boltens 
hovede pa den ene side af hullet, anvender man 
en bolt med asymmetrisk placeret hovede:

Har man virkelig kvajet sig og undersasnket hul
let pa den forkerte side af pladen, sa findes der 
en specialbolt, der gar skaden god igen:

< § Ξ Ξ Θ
Og endelig — hvis man har glemt at bore hul og 
skasre gevind, sit kan den avancerede — men 
halvdyre — snittapskrue klare dette problem:

2 METER KONKURRENCE — Som en slags 
generalprave pa det uofficielle DM for 2 meter 
svsevere vil SMSK afholde et stasvne i denne 
klasse ρϋ Stensletten i Glostrup d. 5. juni fra kl. 
9.00. Kontakt klubben for nasrmere oplysninger 
— og Ires omtalen af den nye 2 meter klasse i sid- 
ste nummer af Modelflyve Nyt.

POINTTURNERING — Skjern Modelflyve- 
klub har en arlig pointturnering, hvor medlem- 
merne far points efter en skala, der indbefatter 
diplomtagning, konkurrenceresultater og byg- 
ning af modeller. Som i 1981 blev turneringen i 
1982 vundet af Finn Dahlin tast fulgt af Kristian 
Andersen og Allan Ternholm. I 1983 deles turne
ringen i to — en for nybegyndere og en for de 
mere erfarne. Prasmien i 1982 var et hajstartsspil 
med line.
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UNDSKYLD, UNDSKYLD — til de mange, der ledte forgceves efter en komponentliste til Bjarne 
Pedersens artikler i sidste nummer a f Modelflyve Nyt. Her gentager vi de aktuelle diagrammer og 
printtegninger sammen med komponenterne. Sa haber vi, at alle de Icesere, der har ringet og spurgt 
efter komponenter, kan komme i sving med at bygge mixer i deres RC-anlceg.

FORSLAG OM F1C — I det tyske fritflyv- 
ningsblad »Thermiksense« kommenterer Claus 
W. Gretter en raskke forslag til tendring af F1C- 
klassen. Han ser pa sikkerheden for de personer, 
der matte komme til at sta i vejen for en gasser, 
og har opstillet et skema, hvoraf man kan aflasse 
energiindholdet for modellerne afhaengig af 
klassens specifikationer.

De nuvserende regler betyder, at en typisk gas
ser vil aflevere op til 38 joule (joule er en energi- 
enhed), nar den rammer en forhindring i glide- 
flugt. Med motoren korende, vil den kunne Ieve- 
re op til 150 joule.

Et finsk forslag fra 1982 om max. 1,5 cm' mo
tor og min. 450 g totalvaegt samt 32-34 dm2 plan- 
areal giver maximumstallene 15 og 65 joule.

Det russiske forslag fra 1982 om 400 g/cm' 
motorvolumen og 5 sek. motortid giver tallene 
72 og 242 joule hhv. uden og med motoren ko- 
rende.

Et engelsk forslag fra 1981 om 300 g/cm', 
men kun 12 g/dm2 planbelastning giver for en
l ,  8 cm’ motor 22 og 98 joule.

Et tysk forslag fra Baden-Wiittemberg om 
uaendrede regler bortset fra forbud mod alle for
mer for aendring af modellens geometri (flaps, 
tailplanesetting, autoror osv.) giver henholdsvis 
31 joule og 136 joule.

Et forslag fra Stefan Grossl om 1 cm' motor, 
minimumsveegt 500 gram og 32-34 dm2 planareal 
giver henholdsvis 18 og 72 joule.

Et andet forslag fra Stefan Grossl, hvor han 
ud over det ovenstaende tilfojer min. 20 g/dm2 
planbelastning, giver henholdsvis 20 og 72 joule.

Til sammenligning naevner Claus W. Gretter, 
at en A2-model pa 410 gram vil kunne »sla« med 
en energi ρϋ 20 joule, hvis den traekkes i jorden 
med 10 m/sek. under hojstarten.

Tallene viser sadan set, at det uanset hvordan 
reglerne er udformet kan vaere livsfarligt at fa en 
fritflyvende model i hovedet — hvis den rammer 
uheldigt. Men de viser ogsa, hvilken type regler, 
der er farligst — tydeiigvis regler i stil med det 
russiske forslag, hvor man gor modellen tunge- 
re.

Claus W. Gretter har ogs& sogt at gastte sig til 
praestationerne i stille luft i forhold til de fore- 
slaede regler. Han mener, at det finske forslag 
giver den hojeste flyvetid, anslaet til 250 sek. Det 
engelske forslag skonnes at give 230 sek., mens 
de nuvasrende regler kun skulle give 220 sek. 
Russernes forslag giver 140 sek., mens Baden- 
Wuttemberg-folkenes forslag giver 190 sek. Ste
fan Grossl’s forslag giver henholdsvis 140 og 120 
sek. prasstation. Og han mener, at en A2-model 
kan presses op pa ca. 230 sek. — hvilket er i 
overensstemmelse med de resultater som de rus
siske modelflyvere har opniet med sasrlige stille- 
vejrsmodeller.

VM-RYGTER — Det er ganske v ist.....Numa
snart ethvert land med respekt for sig selv — 
Danmark og Norge dog undtaget — have luftet 
ideen om at afholde fritflyvnings-VM i 1985. Det 
hidtil mest trovaerdige bud kommer fortsat fra 
Jugoslavien, der dog lige s& lidt som Sverige, 
Rusland, USA, Frankrig, 0sttyskland, England
m. fl. har afgivet et officielt tilbud. Nyeste land i 
puljen er iovrigt Rumsenien, der siges at vaere in- 
teresseret i at afholde VM i naermeste fremtid ...

QUADRA GL0D — Det profitable modelflyve- 
marked har givet Quadra-fabrikanten blod pa 
tanden til at introducere en gloderorsversion af 
den kendte Quadra 35-benzinmotor. Glodever- 
sionen er simplere rent mekanisk i forhold til 
benzinudgaven — og dermed betydelig lettere. 
Det er iovrigt Silver Star Models, der er officiel 
dansk importor af Quadra.

2-METER I NORGE — I februar-nummeret af 
NAK Modell Informasjon kan man laese de nor- 
ske regler for 2 meters RC-svaeverklassen. Mo
dellerne skal naturligvis overholde de generelle 
FAI-regler, og skal derudover have max. spaend- 
vidde 2 meter. De ma kun styres pa hojde- og si- 
deror med 2 servoer.

Flyveopgaverne er: Varighed, 5 min. med fri 
landing. Hastighed/distance, 4 x  150 meter bane 
i med- og modvind pa kortest mulig tid, fri lan
ding.

Nordmaendene tillader lobestart. Varigheds- 
opgaven skal gennemfores inden for 8 minutters 
arbejdstid med ubegraenset antal forsog. 
Hastighed/distance flyves inden for 5 minutters 
arbejdstid med ubegraenset antal startforsog. 
Overskridelse af arbejdstiden medforer, at der 
fratraskkes 100 points.

Disse regler vil blive anvendt i 1983 i Norge. 
De danske regler er identiske, hvad modeller an- 
gar, men afviger meget i flyveopgaver. Laes dem 
i Modelflyve Nyt 1/83.

MODEEEEYVEMUSEUM — Har du — eller 
kender du folk der har — ting vedrorende mo- 
delflyvning (ister dansk) af asldre dato — f.eks. 
modeller, tegninger, boger, billeder, motorer 
osv., sa overvej, om de kunne indga i et model- 
flyvemuseum, der kunne indrettes i forbindelse 
med et flymuseum.

Henvend dig da til undertegnede, som vil 
prove at sarnie tradene og registrere, hvad der 
findes. Der ma vaere en del rundt om i de sma 
hjem. Selve museet kan sa oprettes senere — 
men det vil vaere synd, om tingene gar tabt. 

Erik Knudsen 
Amagervej 66, 6900 Skjern 
Tlf. 07-35 17 67.

SIMPROP NYHEDER — Simprop har for de 
fleste nok staet som et maerke med anlaeg af 
meget hoj kvalitet — men ogsci som et ret dyrt 
maerke sammenlignet med, hvad markedet ellers 
byder pa. Dette image bliver noget modereret 
med introduktionen af den nye Simprop Star-se- 
rie, der er prisbillige kvalitetsanlaeg i stil med 
Graupner/JR, Robbe Starion, Futaba’s nye M- 
serie og lignende. Star-anlaeggene er iovrigt — 
som de net op naevnte — japanske anlaeg, idet 
det er forklaedte Sanwa-aniaeg, hvilket skulle 
borge for kvaliteten.

Men ogsa i den dyre ende har Simprop udvidet 
programmet. Ikke mindre end to nye PCM-an- 
Iaeg er det blevet til — PCM 8-12 og PCM 20, 
der i standardudgaverne leveres som henholdsvis 
4- og 7-kanals anlaeg. PCM 8-12 kan ifolge vore 
oplysninger udbygges til 8 kanaler, mens PCM 
20 kan udbygges til 10 kanaler.

Den danske importor er Silver Star Models, 
som snart kan give interesserede flere oplysnin
ger om disse — og andre — Simprop-nyheder.

ARGENTINSK VM-HOLD — Argentina har 
udtaget sit VM-hold til fritflyvnings-VM i Au- 
stralien. F1A: Mario Busnelli, Antonio Tarzi- 
bach og Ariel de Siervo. FIB: Delmo Donelli, 
Mario Blitzman, Arcangel Armesto. F1C: Alfre
do Banos, Mauricio Zito og Jose Bonetto. Det er 
bortset fra Armesto og Zito nye navne — og det 
bliver spasndende at se, hvad de kan stille op. De 
latinamerikanske nationer er jo stadig »dark 
horses« i modelflyve-sporten — vi har nasppe 
oplevet deres bedste hold nogensinde, da rej- 
seudgifterne til VM’er i Europa naeppe har til- 
ladt disse lande at sende deres staerkeste hold. 
Maske bliver Australien Latinamerikas gen- 
nembrud.
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ST0V HJERNEN A F ..... — Lars Thomsen fra
Felsted har sendt os nedenstaende opgave, som 
skulle kunne loses ved anvendelse af en storre 
portion ren logik. Hold fast og laes videre:

Der var kommet en ferieafloser i den kendte 
modelflyveforretning »RC Fusk & Svindel«. 
Han var noget uvant med forretningsgangen og 
fik kludret ordrer, adresser og lagerkort grun- 
digt sammen. Da budet sa skulle sendes til Pro- 
pelvej med et par leverancer, var den helt gal. 
Han stod med en pakke masrket: »Jensen, Pro- 
pelvej« og en servo, der ogsa skulle til en adresse 
pa Propelvej. Men der stod intet om, hvor Jen
sen boede, eller hvem der skulle have servoen. I 
sin nod ringede budet til redaktionen pa Model- 
flyve Nyt for at fa nogle flere oplysninger. End- 
videre vidste budet, at der la 5 ens huse pa sam- 
me side pa Propelvej, at villaerne har hver sit 
navn, beboerne er alle ansat ved SAS, har for- 
skellige navne og mangier hver sin ting til hver 
sin konstruktion. Hvad budet fik at vide pa Mo- 
delflyve Nyt var folgende:

1. Der bor en kaptajn i Villa Luftdrom.
2. Stewardessen skal bruge en balsa-liste.
3. Frandsen bor i Villa Friheden.
4. Mekanikeren hedder Hansen.
5. Villa Friheden ligger til hojre for Villa Hoj- 

lyst (set fra vejen).
6. Beboeren med Hannibal’en skal bruge et 

gloderor.
7. I Villa Vingefang bygges der en Bravo 20.
8. I den midterste villa bor Olsen.
9. Piloten bor i det forste hus fra venstre (set 

fra vejen).
10. Beboeren, der bygger en Rodeo, bor i Vil- 

laen ved siden af den beboer, der skal bruge 
en dysenal.

11. Der bygges en Bravo 20 i villaen ved siden af 
den villa, i hvilken man savner en link.

12. Karlsen bygger en M/S Special.
13. Navigatoren bygger en Rasant.
14. Piloten bor ved siden af Villa Bellevue.

Sa er det budet gerne vil vide: Hvor bor Jen
sen, og hvem skal bruge servoen?

.... Jah, det var jo ikke sa svasrt.... ojeblik ....
Jensen b o r.........mjae .... Na — lasserne skal jo
ogsa have fornojelsen af at lose den selv.....sa
vi vender tilbage med losningen ..... i naeste
nummer. (Hvis det her blad bliver forsinket, sa 
er det altsa fordi vi lige skal have lost opgaven, 
for vi gar i trykken..... at du ved det, Lars!).

NY FORMAND I AVIATOR — Ved general- 
forsamlingen den 2. marts 1983 er Aviators for- 
mand Leif O. Mortensen tradt tilbage efter 14 ar 
pa denne post. Leif har gennem alle arene gjort 
et stort arbejde i klubben, og har vaeret manden 
som kunne fa klubben til at kore pa hojt niveau. 
Leif’s store interesse for modelflyvning er i de 
sidste par ar blevet til en forretning, som kraever 
meget af hans fritid.

Ansvaret som formand for Aviator’s Model- 
flyvere er efter generalforsamlingen palagt Jan 
Steen Jensen.

NYT FRA FUTABA — Verdens storste produ- 
cent af RC-udstyr, den japanske Futaba-kon- 
cern, har to nyheder til det danske marked netop 
nu. Dels et nyt 2-kanals anlaeg, Futaba 2-M — 
iovrigt identisk med Robbe’s nye Compact 2 — i 
smart design, og dels en afloser for den meget 
populaere Futaba 4-L ved navn Futaba 4-MR.

Futaba 4-MR ligger i design meget taet op af 
de kendte Graupner/JR anlasg, men er altsa la- 
vet pa en anden fabrik. 4-MR-anlaegget kan ven- 
de alle servoer fra senderen og er iovrigt forbed- 
ret i forhold til 4-L-anlsegget pa en raekke punk- 
ter.

OMDREJNINGST/ELLER — Simprop har 
fremstillet en lille fiks omdrejningstasller med di- 
gitaludlaesning. Den viser omdrejningstal i tusin- 
der med en decimal, dvs. med en nojagtighed pa 
100 omdr./min. Den har en omskifter for to- og 
trebladede propeller — dvs. at den tasller hvor 
mange gange et propelblad passerer pr. tidsen- 
hed.

FLYVEPLADS — Radioflyveklubben har med- 
delt, at man efter to ar uden flyveplads nu har 
underskrevet lejekontrakt med Slangerup kom- 
mune om leje af et areal til modelflyvning. Area- 
let ligger sydvest for Slangerup by taet op mod 
Frederiksborg amt Motorklubs Speedway-bane, 
naer den nye omfartsvej, hovedlandevej 141. 
Klubben forventer at pabegynde anlaegning af 
graesbane, sa snart vejrforholdene tillader det. 
Da klubben saledes er blevet »hjemmehorende« i 
Slangerup, har man taget konsekvensen og kal- 
der sig fremover «Radioflyveklubben Slange- 
rup«, eller kortere »RFK-Slangerup«.

HOLLANDSK VM-HOLD — Der kommer 
sandsynligvis hollandske deltagere til VM i Au- 
straiien. Man har dog kun udtaget hold i FI A og 
FIB, idet de fa hollandske FIC-flyvere ikke har 
vist interesse for staevnet. FI A — Pieter de Boer, 
Arno Hacken og Allard v. Wallene. FIB — An- 
selmo Zeri, Pirn Ruyter og Piet Merkestyn. J. 
Kappelhof er reserve i F1A, mens Arno Hacken 
er reserve i FIB.

NELSON 1,5 cm3 — Henry Nelson fremstiller 
nu 1,5 cm3 AAC diesler bestaende af bl.a. 2,5 
cm1 krumtaphus og titanium krumtapaksel til 
220$. Han er ogsa begyndt at lave AAC cylinder- 
saet til N 15 G, hvor denne motor med AAC vil 
koste 175$. Iovrigt anbefaler han, at hans glode- 
rorsmotor »arbejder« pa ca. 27.000 omdr./min. 
i luften, dvs. ca. 25.500 omdr./min. pa jorden. 
Motoren har vist sig at passe glimrende i combat 
til Doroshenkos 7 x 4  propel.

THERMIK-SENSE — For 15 DM kan man 
abonnere for hele 1983 (4 numre) pa dette gode 
tyske fritflyvningsblad. Send penge og bestilling 
til: Thermik-Sense, Bernhard Schwendemann, 
Rohrachweg 88, 7060 Schorndorf, Vesttyskland.

EM-82 — Arrangorerne af EM for fritflyvende 
1982 har udarbejdet en raekke statistikker over 
modeller og resultater opnaet ved EM. Det kan 
laeses i Thermik-Sense 4/82 — og vi kan da af- 
slore et par detaljer. F.eks. er det interessant, at 
kun 13% af deltagerne i klasse F1A kunne nojes 
med en model i konkurrencen. 52% benyttede to 
modeller, mens 35% matte have alle tre tilladte 
modeller i aktion. De tilsvarende tal for FIB var 
52%, 39% og 9%. Og i F1C: 76%, 22% og 2%. 
Det siger maske mere om flyvevejret end om del
tagerne og deres modeller! I F1A var der 26 fejl- 
starter — 7,6% af alle starter. I FIB 5 eller 1,6% 
— og i klasse F1C kun 4, svarende til 1,5% — al
le 4 var over-runs.

KLUBBLAD — »Det er ikke meningen, at vi 
skal konkurrere med Modelflyve Nyt, men pa 
den anden side vil vi bestrasbe os pa at fa et 
klubblad, som man glasder sig til at modtage 
hver anden maned,« skriver bestyrelsen for Hol- 
bask Modelflyveklub i forste nummer af klub- 
bens klubblad.

Klubbladet indeholder dels klubmeddelelser, 
dels sma tips og kommentarer, og det er yderst 
laesevaerdigt. Med martsnummeret folger et saet 
»skoleflyvnings-normer«, et gennemarbejdet og 
fornuftigt program for »uddannelse« af RC-be- 
gyndere. Programmet er delt i to — et for mo- 
tormodeller og et for svaevemodeller. RC-klub- 
ber, der kunne tasnke sig at gennemfore systema- 
tisk skoling af begyndere, kan kontakte Preben 
Davidsen, Bjergmarken 34, 4300 Holbask for at 
fa en kopi af skolingsprogrammet.

LAS VE-GAS — I sidste nummer omtalte vi det 
«professionelle verdensmesterskab« for RC-mo- 
tormodeller i Las Vegas 1982. Et par af vore vel- 
orienterede laesere har fortalt, at det meste var 
forkert. Ak ja, sadan kan det ga, nar man skri
ver om noget, man ikke har forstand pa. Lad os 
derfor sla fast, at den »Magnum«-motor, som 
flere deltagere benyttede, ikke er identisk med 
den engelske Magnum, som vi testede i sidste 
nummer. Det er derimod en amerikansk motor, 
som er vaesentiig storre end den engelske. Og 
Hanno Prettner vandt med to sammenkoblede 
12,5 cm3-motorer fra Super Tigre.....

FOLDE-VINGE — Den amerikanske fritflyver, 
Bill Giesking, der allerede sidst i 60’erne byggede 
de forste flapper-gassere (hvor vingeprofilet 
aendredes fra at vasre fladt eller konvekst pa un- 
dersiden til at vasre hvaslvet under gliddet), er nu 
pa spil igen med en ny ide — en foldevinge. Un
der stiget er vingen foldet sammen — oret er fol- 
det ind under centralplanet pa hver vingehalvdel 
— saledes at modellen stiger med symmetrisk 
profil og halv sptendvidde. Nar motoren stop
per, folder vingerne sig ud, og modellen glider 
med stor spaendvidde og et rigtigt svaeveprofil.

Den mekaniske udforelse af projektet involve- 
rer en masse dele af kulfiber og kulfiberholdige 
materialer. Alle, der kender en gassers stigeha- 
stighed, vil vide, at en model i denne klasse skal 
bygges med meget stor praecision — og man kan 
nok forestille sig, hvor vanskeligt det ma have 
vteret at lave denne folde-vinge-model.

Om modeltypen har nogen fremtid for sig som 
andet end et kuriost eksperiment er vel tvivl- 
somt. Om ikke andet, sa fordi denne modeltype 
vil vasre simpel at udelukke ved at indfore en be- 
stemmelse i Sporting Code om, at gassere skal 
have fast areal under flyvningen.
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»M USTAFA« -  svaevemodel i klasse A2
Glimrende byggescet til en fritflyvende svcevemodel, som bade 
begyndere og eksperter kan fa  glcede af!

Modelflyve Nyt 
afprover

Med byggesaettet til A2-modellen »Musta- 
fa« har Truedsson Modellflygindustri i 
Malm5 afhjulpet et savn pa byggesaetsmar- 
kedet. Siden produktionen af den engelske 
»Nova« blev indstillet, har der ikke pa mar- 
kedet vaeret et byggesaet til en moderne, let- 
bygget A2-model. »Skymaster« og »Stra- 
tos« kan vel naeppe kaldes moderne, og 
»Initium« har en del vanskelige detaljer — 
bl.a. i kroppens opbygning.

Efter successen med Al-modellen »Ab- 
dul« har man faet dennes konstruktor Per 
Qvarnstrom — der tilhorer verdenseliten i 
A2 — til at konstruere en A2-model til 
klubber og skoler. Da Per desuden er en 
meget aktiv klubleder, ved han ogsa noget 
om, hvad man kan forvente af en begynder 
i modelflyvningens aedle sport.

Modelflyve Nyt har faet Kristian Ander
sen, Skjern, til at provebygge modellen, og 
det folgende er baseret pa hans erfaringer.

Byggesaettets 
indhold og kvalitet
Byggesaettet indeholder alle materialer und- 
tagen lim og dope. Selv bly, ror til linefo- 
ring, snor, hojstartskrog, stilleskrue til si- 
deror — ja, alle dimser er der faktisk. Trae- 
et er af hoj kvalitet og udvalgt til sit formal. 
I de fire byggesaet, som jeg har set, har det 
ikke vaeret nodvendigt at udskifte noget, 
selv om man er sart mht. materialer. Ek- 
sempelvis kan naevnes, at trae til haleplan 
og plantipper er let balsa, midterplanernes 
for-og bagkant i h&rd balsa osv. Fyrretraeet 
i fin kvalitet med taette langsgaende arer — 
alt baerer praeg af, at en ekspert foretager 
udvaelgelsen.

Forarbejdningen er meget fin — alt pas
ser sammen uden storre tilpasning. Der er 
selvfolgelig hak i bagkanter, formet for- 
kant, tilspidsede fyrrelister i bagkrop, ud- 
skarne krydsfinerkropssider, udfraesede 
profiler (meget ens — sa byggesaettene kan 
blandes) osv. Nogle vil maske synes, at en 
afpudsning af listerne for at fjerne savsnit 
kraever for meget arbejde — det er nodven- 
digt ved de fleste lister — men byggesaettet 
ville blive enormt dyrt, hvis listerne skulle 
vaere fint hovlede — det er ogsa sjaeldent i 
byggesaet.

Kraftigt farvet papir medfolger — jeg 
kunne nok onske tyndt papir til haleplanet, 
isaer da det er svaert at fa det let nok.

En udmaerket tegning og en fantastisk 
god byggevejledning (dog pa svensk) vil go
re det let for instruktoren pa et hold, hvor

Kristian Andersen 
ser ud til at vcere 
godt tilfreds med 
sin udgave a f den 
svenske Mustafa.

der bygges Mustafa. At instruktionen ogsa 
indeholder udforlig trimme- og flyvevejled- 
ning fuldender bare billedet af et grundigt 
arbejde for at frembringe et godt produkt. 
Gode forklaringer og instruktive tegninger 
gor det let for en begynder. Afslutningen er 
en vejledning i at forvandle standardmodel- 
len til en moderne konkurrencemodel med 
russerkrog. Bare godt!

Opbygning af modellen
Opbygningen af modellen er med vaegten 
lagt pa en staerk, vridningsstiv vinge, der 
kan holde til de belastninger, som en kata- 
pultstart medforer. Med fire fyrrelister (2 
stk. 2 x 8  mm og 2 stk. 2 x 4  mm) i midter- 
planet samt webbing fas en meget staerk 
vinge. Plantippernes lister er delvis i balsa 
for at lette dem.

Planet sarnies med en kraftig 4 mm pia- 
notrad lagt i messingror i kassebjaelken, 
som dannes af de 2 stk. 2 x 8 mm fyrrelister 
m. webbing — vingen belastes altsa, hvor 
den er staerkest. Ved bagkanten holder en 
kort 1,25 pianotrad det hele pa plads i den 
rigtige vinkel. Staerkt — men tungt — alu- 
ror ville spare nogen vaegt.

Per Qvarnstrom har pa en snild made 
sikret sig, at denne samling laves perfekt af 
begynderne, idet alle ror i krop og planer 
indlimes i epoxy samtidig — mens de ligger 
plant pa byggebraedtet. Det lader sig gore, 
fordi kropsdelen med rorene forst limes p i 
forkroppen efter at vingesamlingen er la- 
vet. Byggevejledningen forklarer udforligt 
denne gode detalje, hvor rorene faktisk sto- 
bes meget nojagtigt fast i epoxy.

Forkroppen bygges op af en 14 mm tyk 
balsakerne med udskaeringer til blyrum, ti
mer og evt. russerkrog. Pa hver side limes 2 
mm krydsfiner, der gar sa langt bagud, at

bagkroppen, der laves for sig, passer ind 
her. Bagkroppen bygges af to tilspidsede 
fyrrelister i top og bund med hard 2 mm 
balsa pa siderne. Balsaet her skal vaere no- 
genlunde stift — i et byggesaet bulede bal
saet indad efter beklaedningen, da der ingen 
spanter er i bagkroppen. Lim evt. nogle fa 
spanter ind pa den hojeste del, hvis balsaet 
er blodt — eller find noget stivere balsa, der 
dog heist ikke ma vaere for tungt. Da bag
krop og forkrop samles ved at bagkroppen 
indlimes mellem forkroppens krydsfinersi- 
den, vil begynderen ogsa her fa svaert ved at 
lave en skaev samling. Byggesaettet er for- 
beredt bade til almindelig hojstartskrog og 
russerkrog. Er du begynder — vaelg da den 
almindelige krog. At udnytte en russerkrog 
kraever meget traening.

Hvis du alligevel som begynder saetter 
russerkrog i — find en ekspert til at fortael- 
le dig om brugen, inden du for soger selv.

I vejledningen findes en vaegttabel, hvor- 
til vi har fojet vaegtene for Kristians ek- 
semplar:

let tung prove-
model model model

Vinge............. 155 g 185 g 180 g
Haleplan ......  9 g 12 g 14 g
Krop ............. 251 g 278 g 225 g
Total ............. 415 g 475 g 419 g

Modellen vil altsa have en tendens til at 
blive tungere end de 410 gram, som er mini- 
mumsvaegten for en A2’er. Per Qvarn
strom foreslar selv at file noget gods af 
messingrorene i planerne. En let bagkrop 
og et let haleplan vil hjaelpe meget, idet 1 
gram sparet pd et haleplan sparer ca. 5-6
gram bly i naesen......

Store klatter lim, maling og kraftig dope- 
ning vejer ogsa godt til.
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Trimning
af RC-kunstflyvmngsmodeller

Flyveegenskaber
Flyveegenskaberne er kun pravet lidt. Kri
stian har bygget sin model med de anbefale- 
de vridninger i planerne — hojre inderplan 
fladt, venstre inderplan 3 mm wash-in og 
begge orer med 3 mm wash-out, som dels 
fas ved tilspidsning af bagkanten og dels 
ved efterfolgende afpudsning.

Med disse vridninger og tyngdepunktet 
anbragt efter anvisningen fik vi hurtigt et 
meget stabilt trim med god stallopretning 
— en betingelse for en vellykket katapult- 
start.

Provemodellen er forsynet med russer- 
krog a la .lorn Rasmussen — cirkling har 
Kristian dog ventet med, indtil han kan fa 
en ekspert til hjaelp. Hojstarten gar let — 
med de angivne vridninger er den dog fol- 
som for varierende hastigheder under star- 
ten, da vridningerne virker kraftigere ved 
hojere fart, og derfor let far modellen til at 
skride ud. Dette kan naturligvis afhjaelpes 
ved modsat sideror — men ogsa udnyttes til 
at lsesse modellen af i en pabegyndt glide- 
kurve, der foregar til hojre. Med nogen 
ovelse kan man vinde ekstra h0jde og flyve- 
tid ved katapultstart — i de fleste prove- 
starter blev modellen dog »listet af« i top- 
hojde.

I kold, rolig frostluft sent pa eftermidda- 
gen gav det en del starter omkring 2 min. 40 
sek. — en glimrende stillevej rstid, nar der 
ikke benyttes katapultstart. Det er en mo
del, som begynderen har let ved at trimme 
til sikker flyvning, og som en ekspert vil 
kunne presse til gode konkurrenceresulta- 
ter. Faktisk er modellen nok lettere at trim
me end mange begynder-Al’ere.

Konklusion
Konklusionen ma vaere, at her er et velgen- 
nemtaenkt, velforarbejdet byggesaet med 
udvalgte materialer til at bygge en moderne 
konkurrence A2’er efter.

Den vil vaere velegnet som nr. 2 model og 
skal nok blive populaer pa byggekurser, da 
vejledningen letter instruktorens arbejde 
meget. Med kyndig vejledning vil den nok 
kunne bygges som forste model af en dygtig 
begynder, men start hellere med en Abdul.

Den ekspertflyver, som i en fart skal ha
ve sig en ny model, vil ogsa finde den til- 
fredsstillende. Med russerkrog og de fore- 
slaede aendringer i planopbygningen vil den 
vaere en trussel mod de mere avancerede 
modeller, som tager meget laengere tid at 
fremstille. Vil du gerne konkurrere i A2, 
men kun har lidt tid til at bygge — sa er 
Mustafa en model for dig.

Prisen i Danmark er 207 kr. Det lyder 
maske af meget — i alt fald set med et oje 
pa et ungdomsskolebudget — men sam- 
menligner man med priser p& andre model
ler — f.eks. radiostyrede svasvemodeller — 
er det billigt for et kvalitetsbyggesaet til en 
moderne konkurrencemodel.

Erik Knudsen

Modelflyve Nyts testeksemplar erstillet til radig- 
hed a f Sven E. Truedsson Modellflygindustri, 
Malmo.

Formanden for RC-unionens 
styringsgruppe for kunstflyvning, 
Per Andreasen, har skrevet 
nedenstaende artikel om trimning 
af en radiostyret kunstflyvnings- 
model, sa den kan benyttes til 
konkurrencebrug.

Man skal gore sig klart, at man ikke pd en 
lordag eftermiddag kan trimme en ny mo
del ind. For mig tager det 1-2 maneder at 
trimme en model til den standard, som jeg 
mener kunstflyvning kraiver.

Mange begar den fejl, at de ikke ofrer 
den megen tid pk trimningen, hvorved de 
kommer ud for en raekke fejl, som kunne 
vaere undghet.

For det forste: Hvis man indover en 
manovre med en model, der er lidt skaev, 
indover man ogsa at modkorrigere for de 
skaevheder modellen har. Nar man sd skif- 
ter model, er sandsynligheden for, at den 
nye model har de samme fejl meget lille. De 
reflekser, man har fra den forste model, er 
meget svaere at laegge fra sig igen, og de 
overfores derfor pa den anden model, der 
saledes vil fa praedikatet »Den flyver jo  
darligere end den f0rste«.

For det andet vil rorene pa en skaev mo
del ikke folge modeliens profiler. Det bety- 
der, at flyet kun vil flyve ligeud ved den ha- 
stighed, den er indtrimmet med, og da man 
jo  i kunstflyvning hele tiden aendrer hastig-

fortscettes nceste side
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hed, vil modeilen til stadighed vaere ude af 
trim. Modellens flyveegenskaber vil yder- 
mere vaere mere afhaengig af vejrforholde- 
ne end en indtrimmet models flyveegenska
ber.

Justeringer inden trimflyvning
Hvordan trimmer man sa sin model, s& 
man undg^r disse problemer?

Det er naturligvis en fordel, at man un
der bygningen af modeilen gor meget ud af 
at male hist og pist, og hvis sma fejl opda- 
ges, rettes de naturligvis! Kort sagt, model- 
len skal vaere »lige«.

Nar modeilen er fasrdigbygget og flyve- 
klar, dvs. alt pamonteret, tanken fyldt, un- 
derstellet trukket op (hvis der da er optraek- 
keligt understel), begynder den forste del af 
trimningen, nemlig at sikre, at modeilen er i 
balance.

Det er jo  naesten umuligt at sikre, at vaeg- 
ten af balsa, lim og mating til de to vinge- 
halvdele er ens. For at undersoge, om mo- 
dellen er i balance, Ioftes modeilen op i mo- 
torakslen og stottes under sideroret, saledes 
at man kan se, om den er i ligevaegt, nar 
den holdes vandret. Den letteste vingehalv- 
del forsynes med sma som, indtil modeilen 
balancerer.

Sa undersoger man, om tyngdepunktet 
ligger korrekt. Modeilen understottes med 
et par fingre under tyngdepunktet (som er 
opgivet pa tegningen), og der korrigeres 
med bly, hvis den ikke balancerer.

Efter disse justeringer grovtrimmes mo
deilen i luften, og den egentlige fintrimning 
kan begynde.

Motortraekretning
Motortraskretningen star forst pa program- 
met. Modeilen flyver med fuld gas mod 
vinden og drosles helt ned. Flyet skal nu, 
hvis op-ned traekretningen er korrekt, 
svaeve de naeste mindst 100 meter, inden 
den begynder at tabe hojde. Taber modei
len imidlertid straks hojde, er der noget, 
der tyder pa, at motoren har opadtraek. 
Traekker motoren modeilen op, vil man au- 
tomatisk trimme dykror, og nar sa traek- 
kraften forsvinder, vil modeilen pga. for 
meget dykrorstrim falde. Omvendt hvis 
modeilen stiger, sa har motoren for meget 
nedadtraek.

Motorens sidetrack undersoges ved, at 
modeilen bringes til at flyve lodret opad, 
indtil modeilen naermest »haenger i propel
l e n t  Kraenger den her tydeligt ud til en af 
siderne, er det sandsynligt, at motoren har 
for meget sidetraek til den side, modeilen 
kraenger til. Den eneste fornuftige made at 
rette disse fejl pa er ved at aendre motorens 
traekretning.

Hejderoret
Nu kommer sa turen til at fa rorene til at 
sidde lige (folge modellens profil), hvis de 
ikke allerede gor det i forvejen. Her er det 
naturligt at starte med hojderoret.

Har modeilen ved ligeudflyvning for 
meget hojderor (dvs. hojderoret er haevet i

— Borge er trcet a f at skulle lande modeilen 
hver gang han skal cendre lidt pa trimmet!

forhold til haleplanets profil), kan det ret
tes med bly i halen. Arsagen til for meget 
hojderor kan skyldes, at tyngdepunktet lig
ger for langt fremme. For meget dykror ret
tes tilsvarende med bly forrest i modeilen.

Man skal her vaere opmaerksom pa, at 
ved en kunstflyvningsmodel skal tyngde
punktet heist ligge lidt laengere fremme end 
opgivet pa tegningen, idet man sa lettere vil 
kunne udfore manovrer med stall-turn.

Her som andre steder kan man risikere, 
at de forskellige krav ikke lader sig opfylde 
pa en gang — sa ma man vaelge en passende 
mellemlosning.

Sideroret
S tir  sideroret skaevt, er det straks vanskeli- 
gere at give en opskrift pa, hvordan det ret
tes, men noget tyder pa, at der er sma 
skaevheder ved modeilen, eller at man ikke 
har vaeret omhyggelig nok ved indstilling af 
motortraskretningen. Det er derfor nodven- 
digt at se pa disse ting endnu engang.

Det er vigtigt, at sideroret sidder lige, 
idet modeilen ellers vil traekke skaevt saer- 
ligt i lodrette stigninger eller loops, der sale
des bliver til spiralloops.

Kraengeror
Til sidst indtrimmes kraengerorene, hvis de 
ikke allerede sidder lige, hvad de selvfolge- 
lig heist skulle. Hvis kraengerorene sidder 
lidt skaevt, er det muligt, at den ene vinge- 
halvdel trods tyngdepunktsundersogelsen 
stadig er lidt tungere end den anden. Det vi- 
ser sig saerligt ved lodrette stigninger og 
bunden af loops, hvor modeilen kraenger 
kraftigt ud. Centrifugalkraften virker her 
mest pa den tungeste vingehalvdel og bliver 
yderligere selvforstaerkende jo  mere modei
len-kraenger. Dette rettes med som i den let- 
te vingetip.

Om vingens V-form er rigtig, undersoges 
ved hojkantflyvning. Virker modeilen her 
selvoprettende, dvs. traekker over mod al- 
mindelig ligeudflyvning, har vingen for 
meget V-form. Hvis den derimod traekker 
mod rygflyvning, har vingen for lidt V- 
form. For effektivt at rette en s^dan fejl er 
der beklageligvis kun en fremgangsmade: at

save vingen op og lime den sammen med 
den aendrede v-form.

Giv ikke o p ......
A f det ovenstaende trimningsprogram skul
le gerne fremga, at arbejdet med at skrue 
ud og ind pa links, veje modeilen og laegge 
bly pa hist og pist, er et stort og besvaerligt 
arbejde. Det vigtigste er imidlertid, at man 
ikke opgiver pa halvvejen, men bliver ved 
indtil man har fundet et kombination, der 
er tilfredsstillende.

Hermed er ogsa sagt, at man ikke kan 
trimme en model 100% perfekt. Trimmet 
vil altid vaere et kompromis mellem en lang 
raekke forskellige faktorer, der maske 
traekker i hver sin retning.

Manovrevalg
Ved de ovelser, man vaelger til sit program, 
bor man ogsa tage hensyn til sin model. 
Under trimflyvningen af en ny model vil 
man efterhanden opbygge et vist forhold til 
den og finde ud af, hvilken type manovrer, 
den har lettest ved at udfore. Det er derfor 
naturligt at vaelge disse, nar man sammen- 
saetter sit program.

En ting, der er vigtig ved programvalget 
er, at det ikke skal sammensaettes svaerere, 
end at man kan magte det, sa hellere ga lidt 
ned i K-vaerdi end at tage munden for fuld. 
Nar man laver sit program, skal man hele 
tiden taenke pa, at det skal praesenteres for 
en raekke dommere, som skal vurdere det. 
Laeg derfor de ovelser, du er god til at lave 
forst i programmet og vent med de mere 
tvivlsomme ovelser til sidst. Herved far 
dommerne fra starten et positivt indtryk af 
din flyvning, og det kan i hvert fald ikke 
skade bedommelsen.

0velser, der har en lang gennemflyv- 
ningstid, f.eks. 3 loop, bor man nok betaen- 
ke sig pa at medtage. Dommerne har her 
lang tid til at finde fejl, og det er jo  uheldigt 
set ud fra pilotens synspunkt. 0velser som 
kraengerorsdrej eller rygflyvning har en 
gennemflyvningstid, der svarer til ca. Ά  af 
3 loop’s gennemflyvningstid, men samme 
K-vaerdi, og de giver saledes dommerne 
mindre tid til bedommelsen. □
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Tore Paulsen med to eksemplarer a f Grokker 3 
i festlig bemaling (som desvcerre ikke kan gen- 
gives her i bladet.....).

GROKKER 3
N y version a f Tore Paulsens velkendte 
RC-motormodel til 0,8 cm 3 motor
Den kendte norske modelflyver 
Tore Paulsen konstruerede for en 
del ar siden en lille RC-model til 
0,8 cm3 motorer. Den blev kaldt 
Grokker, og den blev hurtigt en 
succes bade her i landet og hos 
broderfolket nordpa.
Nu har Tore lavet en forenklet 
udgave med Jedelsky-vinge, som 
vi her har glaeden at kunne 
praesentere tegning til.

Modelflyve Nyts tegning til Grokker 3 er i 
halv skala, men enhver skulle kunne tegne 
de dele af den op i fuld storrelse, som man 
har brug for ved bygning af den.

Modellen er sasrdeles letbygget — og tak-

Tore Paulsens hjemmekonstruerede »Grokker«- 
motor — en 1 cm’ diesel, som Tore selv fore- 
trcekker frem for den oplagte 0,8 cm’ Cox.

Ncerbillede a f haleparliet pa Grokker 3. Som del 
kan ses, er den meget simpelt opbygget, s i  en
hver hurtigt kan bygge den.

ket vaere den robuste opbygning og dens la
ve vaegt er den svaer at sla sa meget i styk- 
ker, at den ikke kan flyve videre efter en 
hurtig reparation med cyano-lim.

Vi giver ordet til Tore Paulsen:
»Den forste Grokker, som blev praesen- 

teret i RC-information for nogle ar siden, 
blev godt modtaget. Den satte fantasien i 
sving, og man sa G rokker’e i mange natio- 
ners farver med de mest fantasifulde piloter 
i vild luftkamp.

Det medforte temmelig mange crash og 
efterfolgende reparationer, sa onsket om en 
enklere Grokker meldte sig naturligt. Forst 
byggede jeg en Grokker 2 med isoporvinge 
og diverse andre aendringer, som udviklede 
sig til Grokker 3 med Jedelsky vinge. En 
meget enklere RC-model kan man vel n a p 
pe tasnke sig.

Hvis man er flere ude og flyve med G rok
ker’e, kan man lave forskellige konkurren- 
cer. Pylon-race, team-race, maerkelanding, 
touch-and-go med fuld motor, formations- 
flyvning, flyvetid fra motoren stopper til

modellen lander (rekorden er 17 minutter), 
kunstflyvning med loop, roll, stall-turn, 
immelman, snap-roll osv. — og selvfolgelig 
luftkamp (husk cyano-limen).

Der er ikke sa meget at sige om bygnin- 
gen. Vaer omhyggelig med limningerne og 
samling af vingerne. Brug nylon baendel og 
rigeligt med epoxy, ellers vil den let braekke 
i harde manovrer. Finishen er kun en gang 
farvet dope, efterfulgt at nogle fa gange 
klar dope. Let afpudsning mellem hvert lag 
dope.

Vasgten bor holdes under 600 gram, hvil- 
ket heller ikke skulle vaere noget problem 
med moderne radioanlaeg.

En passende motor er Cox .049 eller lig- 
nende. Personlig synes jeg, at disse gar med 
for hojt omdrejningstal og bruger derfor en 
dieselmotor med stor propel og lav omdrej- 
ningshastighed. Det giver en mere realistisk 
lyd, og diesel’en traekker mindst lige sa 
godt. PAW 0,8 cm3 diesel kan anbefales.

Grokker 3 er velegnet som begyndermo-
del. Let at bygge, let at flyve og — ikke 
mindst — let at reparere.«

Hvis man foretraekker at bygge en »gam- 
meldags« Grokker med ribbevinge, kan 
tegning i fuld storrelse kobes ved henven- 
delse til RC-unionens sekretariat: 

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup. □

Se tegningen til Grokker 3 pci de 
folgende sider i bladet.

Her ses den alternative made at scenes understel- 
let fast p i. Man kan ogsi scenes del fast p i  mo- 
torspantet.
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LiP Quicky
-  kubenhavnsk Good-Year racer

Bjorn Hansen (tv.) og Henrik Strobcek med 
deres »LU’ Quicky« efter at de i 1982 vandt 
Kebenhavnsmesterskabet.

Nedenfor giver Henrik Strabask 
en raekke tips for at lette arbejdet 
for dem, der vil bygge Good-Year 
modellen LiP Quicky, som vi 
bringer tegning til her.
I sin gennemgang gar Henrik ud 
fra, at man har lasst Jesper Buth 
Rasmussens artikelserie om Good
Year, der gik som foljeton i 
Modelflyve Nyt sidste ar.

Ved bygning af vingen skal man laegge 
masrke til, at alle listesamlingerne i forkan- 
ten er lavet med skrasnit, og sa vidt muligt 
placeret i indervingen. Dette er ikke tilfsel- 
digt, da det er ydervingen, der er hardest 
belastet.

Vingen skal forst »lregges op«, dvs. pla- 
der og lister skal limes sammen, sa de far 
det rigtige omrids. Her ma jeg sige, at jeg 
ikke deler den i Jylland meget udbredte be- 
gejstring for Lyma C og lignende til disse 
operationer, men foretraekker en af de 
hardtoptorrende »hvide« lime, f.eks. Tite- 
Bond, eller hvis man kan fa fingre i det, 
cyano (Urs & Anna i Italien har noget 
godt), men det skal vaere en god kvalitet, 
ikke den meget almindelige type, der er be- 
regnet til at lime fingre sammen med.

Herefter skal vingen profileres, og her 
skal man lige vaere opmaerksom pa en lille 
finesse: Bor du vest for Storebaelt, f.eks. i 
Jylland eller USA, skal du ikke profilere 
det midterste stykke af planet, men lade det 
sta forkantet som beskrevet af Jesper. Bor 
du derimod ost for Storebaelt, skal du pro
filere planet hele vejen over, som f.eks. 
Luis Petersen beskriver det (1). Du skal 
selvfolgelig lige serge for, at udferingsrere- 
ne sidder rigtigt i, og at styreskiven (styre- 
hjulet pa jysk) kommer til at sidde pa det 
rigtige sted. Tegningen er maske lidt uklar, 
sa giv dig lige tid til at finde ud af, hvad der 
er highpoint, og hvad der er linier mellem 
lister.

Haleplanet
Dette laves efter samme opskrift, blot skal 
du huske ikke at saette udferingsrer i hale- 
planet, og ej heller at lave hul til styreski
ven, derimod skal du endelig serge for at la
ve en styreklap, da dette vil gere modellen 
vaesentlig nemmere at styre. Som haengsel 
kan enten anvendes Mylar som vist, eller 
man kan anvende sma RC-haengsler, eller 
man kan sy klappen pa. Denne lesning er 
ikke saerlig elegant, men den virker, og jeg 
har ikke set vindtunnelforseg, der godtger, 
at den nedsaetter modellens hastighed vae-

sentligt. Endelig har Hans Geschwendtner 
beskrevet en metode (2).

Kroppen
Denne afviger vaesentlig fra det, der er be
skrevet i Jespers artikel, den er opbygget 
med en 6 mm fyrreliste som »rygrad«, pa 
begge sider af denne er der limet en hard 
balsaliste, saledes at de tre lister tilsammen 
har samme bredde som krumtaphuset pa 
den motor, man har taenkt sig at anvende 
(man kan godt anvende mere end tre lister, 
hvis det kniber med at finde passende stor- 
relser).

Det skal her fremhaeves, at man vaelger 
en motor og bygger en model til den, ikke 
omvendt.

Uden pa disse lister limes motorbjaelker- 
ne, der saledes bliver parallelle, hvis man 
har anvendt lister af normal kvalitet. Her
efter laves resten af kroppen af sa let balsa 
som man kan finde, da det bare skal give 
facon. Det skal bemaerkes, at motorbjael- 
kerne er ret lange, det er fordi de ogsa skal 
tjene som sikring mod, at styreskiven traek- 
kes ud af modellen, herom senere.

Pa dette tidspunkt kan halefinnen mon- 
teres, hvilket ikke skulle voide de store 
problemer. Herefter spidses kroppen til fra

fortscetles nceste side
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Danske
Hobby
Speciafforretninger

€ IS
AALBORG:

Aalborg Hobby Service 
Norregade 18 
9000 Aalborg 
Tlf. 08-12 13 15

RANDERS:
Randers Hobby & Leg 
Rddhustorvet 4 
8900 Randers 
Tlf. 06-42 58 14

HORSENS:
Legeland Hobby & Leg 
Hospitalsgade 15 
8700 Horse ns 
Tlf. 05-61 60 11

AARHUS:
Hobby House 
Paradisgade 12 
8000 Aarhus 
Tlf. 06-12 00 62

ESBJERG:
Vestjysk Hobby 
Kongensgade 142 
6700 Esbjerg 
Tlf. 05-12 23 06

S0NDERBORG:
Jefsen Hobby & Elektronik 
0stergade 5-7 
6400 Sonderborg 
Tlf. 04-42 58 88

KOLDING:
Kolding Hobby 
Sondergade 21 
6000 Kolding

SVENDBORG:
Farve- & Hobbyhjornet 
Klosterplads 4 
5700 Svendborg 
Tlf. 09-21 31 31

ODENSE:
Odense Hobbyforretning 
Vesterbro 42 
5000 Odense C 
Tlf. 09-12 21 04

RINGSTED:
Glafa Hobby 
Norregade 5 
4100 Ringsted 
Tlf. 03-61 51 61

HELSING0R:
Stengades Hobbycenter 
Stengade 31 
3000 Helsingor 
Tlf. 02-21 04 60

GLOSTRUP:
J.J. Hobby 
Hovedvejen 122 
2600 Glostrup 
Tlf. 02-45 43 40

bag det punkt, hvor vingens bagkant skal 
sidde, og alle samlinger pudses glatte. Den 
naeste operation er at montere krydsfiner- 
forstaerkningerne, dog kan man kun mon
tere forstaerkning pa den ene side af naesen, 
inden man monterer understellet (om frem- 
stilling af dette senere).

Det skal her bemaerkes, at det er nodven- 
digt, hvis man vil have glasde af dem, skal 
forstaerkningerne pa bagkroppen ga hen 
over bade hoved- og haleplan.

Hardware
Styreskiven kan laves som Jesper foreslar 
det, hvis man ikke har en drejebaenk, ellers 
er en sadan som bygget til at fremstille sty- 
reskiver pa. Den metode, der er vist pa teg- 
ningen til sikring af linen, gar ud pa, at man 
som vist forer linen to gange igennem en 
stump messingrar eller lignende, saledes at 
man har en lokke, der derefter strammes 
omkring styreskiven, hvorefter roret klem- 
mes sammen om linen.

Styreskiven monteres ved, at man tager 
et stykke pianotrad af samme diameter som 
hullet i styreskiven, f.eks. 3 mm, desuden 
anvendes to stumper ror med samme ind- 
vendige diameter, her 3 mm. Disse rors 
laengde afpasses saledes, at styreskiven fixe- 
res i den rigtige hojde, nar det hele monte
res. Til montagen anvendes to sma stumper 
blik, messing, aluminium eller lignende og 
nogle traeskruer (traeskruer er skruer til at 
skrue i trae, ikke skruer af true). Inden man 
monterer det, skal man bukke pianotraden 
som vist.

Understelskassen laves, hvis man ikke 
har en frassemaskine (smut lige ud i hobby- 
rummet og se, om der stdr en sadan og sam- 
ler stov), lettest ved, at man tager en plade 
3 mm duraluminium og laver to sider til 
kassen, samt to endestykker, hvorefter det 
hele skrues sammen med 2 mm skruer (dvs. 
der skal 2 mm gevind i den bagerste sidepla- 
de). Afslutningsvis skal der sti laves hul til 
den skrue, der skal udgore lejet, til den skal 
der ogsa laves gevind, og alle overskydende 
skrueender files af og kassen g0res ru sa 
epoxien far bedre vedhaeftning.

Motorpladerne skulle der ikke vaere 
problemer med, og hvis man ikke kan/on- 
sker at skaere gevind i dem, er metoden med 
at saette skruer i fra bagsiden en ganske far- 
bar vej, dog skal man huske at saette nogle 
store skiver under skruehovederne.

Beklaedning
Dette er virkelig individualisternes marked, 
der findes naeppe to der gor det ens (som i 
sa mange andre af livets forhold!), sa jeg vil 
her kun komme med nogle generclle be- 
tragtninger. Det er nemmere at lasgge glas- 
fiberen pa, hvis man forst giver modellen 
zaponlak, og dupper glasfiberklaedet fast 
med acetone, og forst derefter paforcr epo
xy. Ellers vil jeg henvise til Jesper (igen), 
hvor jeg dog vil bemaerke, at jeg ikke er 
udelt begejstret, nar (nej, der stod ikke 
hvis) modellen skal repareres. To-kompo- 
nentlak ma slibes vaek, hvorimod f.eks. za

ponlak kan fj ernes med acetone, sa man 
kan komme ned og lime pa epoxien. En ar- 
tikel, der er god at laese i denne forbindelse, 
er John M au’s (3).

Samling
Nar alle dele er beklaedt, kan man sarnie 
modellen, f.eks. som Jesper foreslar, dog 
plejer jeg ikke selv at flaekke kroppen (nej, 
jeg far heller ikke en anden til det). Her 
skal jeg papege, som det er blevet gjort i al
le de artikler, jeg har laest om emnet, at det 
er vigtigt, at alt sidder lige.

Tank
Den ting jeg har faet mest pa puklen for i 
forbindelse med denne tegning, er tankens 
placering, og det er korrekt, at det kan give 
problemer med en tank, der er placeret lavt 
og langt tilbage, men Bjorn Hansen og jeg 
flyver med en tank, der er placeret endnu 
mere umuligt end vist pa tegningen, og vi 
har aldrig haft accelerationsproblemer med 
vores Rossi FI, selv ikke med 4,3 mm kar- 
burator, der ellers var meget vanskelig at 
s tille ......men den gav som sagt ikke accele
rationsproblemer.

Om selve fremstillingen af tanken skal 
jeg henvise til Hans Rabenhoj (4), hvis du 
vil lave en metaltank, eller John Mau (5), 
hvis du vil lave en balsatank, dog skal du 
nok bruge lidt tykkere balsa til en G/Y- 
tank end til en T /R-tank.

Cut-off
Her vil jeg henvise dig til Jespers artikel el
ler min egen (6).

Hermed skulle de svasreste punkter i bygge- 
riet vaere beskrevet, og jeg kan kun byde 
dig velkommen i cirklen med M acbeth’s 
sidste ord:

»Before m y body I  throw m y warlike 
shield. Lay on, M acduff; A n d  damned be 
him that first cries »Hold, enough!««

□

Referencer:
1. Luis Petersen: Sadan kan du bygge vinger i 

massivt tree, Modelflyve Nyt 6/81.
2. Hans Geschwendtner: Styreklapfidus, Mo

delflyve Nyt 2/80.
3. John Mau: Klotzon, Modelflyve Nyt 6/79.
4. Hans Rabenhoj: Begynd linestyring, Model

flyve Nyt 3/81.
5. John Mau: Letvaegtstanke, Modelflyve Nyt 

3/81.
6. Henrik Strobask: Good-Year hjornet, Mo

delflyve Nyt 1/83.
Og det store hit: Jesper Buth Rasmussen: Hvor- 
dan man bygger en Good-Year racer, Model
flyve Nyt 2-6/82.
Desuden kan man have glasde af:
Jorgen Korsgaard: Balsatrse — modelflyvnin- 
gens vigtigste grundstof, Modelflyve Nyt 2/80.
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Uden at blande sig i den 
standende debat mellem 
konkurrence- og hobby-piloter g0r 
Jorgen Korsgaard her rede for 
nogle af grundene til den i 
overskriften antydede forskel 
mellem konkurrencemodeller og 
rigtige fly. Artiklen er en 
bearbejdelse af en artikel fra 
NFFS’ manedsblad »Free Flight« 
skrevet af W. Hewitt Phillips.

Hvorfor flyver et konkurrencemodelfly, 
som sa absolut ikke ligner et rigtigt fly, 
meget bedre end en skalamodel g0r? Selv- 
folgelig kan man godt fa skalamodeller til 
at flyve rimeligt, men som oftest ma man

eendre vaesentlige detaljer i forhold til origi- 
nalen for at fa gode flyveegenskaber.

Vi vil i det folgende forsoge at give en 
fornuftig forklaring pa sporgsmalet med 
hovedvaegten pa gummimotordrevne kon
kurrencemodeller. Men en hel del af forkla- 
ringerne er naturligvis ogsa gaeldende for 
andre typer af modeller — bade RC og CL. 
Diskussionen er delt i omraderne praesta- 
tioner og stabilitet.

En models prasstationer drejer sig om, 
hvor langt den kan flyve og hvor lang tid, 
den kan holde sig i luften (flyvetid). Bade 
modelflykonstruktorer/byggere og rigtige 
fly-ingeniorer straeber efter de storst mulige 
praestationer, men fly-ingenioren ma ogsa 
opfylde nogle krav og mal, som modelfly- 
konstruktoren overhovedet ikke behover at 
tasnke pa. For det forste skal der i det rigti-

En rigtig KZ VII — den er meget bullet, iscer 
fordi den skal kunne medbringe passagerer.

ge fly vaere plads til piloten, til passagerer 
og sommetider ogsa til en eller anden form 
for last. Desuden skal der naturligvis ogsa 
vaere god plads til braendstof. Selv et let 
sportsfly ma som oftest have plads til mere 
end en person, og det resulterer selvfolgelig 
i en tyk og bred krop, specielt hvis passage- 
rerne skal sidde ved siden af hinanden. Men 
selvom kroppen bliver sa kraftig, sa sorger 
man for en gunstig luftstromning omkring 
den, sa luftmodstanden alligevel bliver ri- 
melig. Det kan man gore ved helt at undga 
bratte overgange, skarpe kanter osv., ting, 
som man iovrigt ogsa i bilindustrien er ble- 
vet opmaerksomme pa for at nedsaette 
braendstofforbruget ved at mindske luft
modstanden.

Stromlinieovergange, fairings mm. er 
mere effektive pa rigtige fly end pa model- 
fly pa grund af en mere effektiv luftstram- 
ningskarakteristik, fordi flyet er storre og 
flyver betydeligt hurtigere. Denne effekt, 
som hedder Reynoldstals-effekten inden 
for aerodynamikken, resulterer i en relativt 
meget storre luftmodstand pa en tyk krop 
pa en model end kroppen pa det tilsvarende 
rigtige fly. Faktisk er luftmodstanden pa 
kroppen pa en lille Peanut-model lige sa 
stor som pa en flad plade med det tilsvaren
de frontareal. Og der er faktisk folk, der 
mener, at en Peanut-model ikke skulle kun
ne flyve pa grund af dens lille storrelse, 
luftmodstand og opdrift! Og sa er vi jo  fak-

Chr. Wolfhagen med en typisk gammeldags 
svcevemodel. Den fyldige krop har netop det 
obligatoriske tvcersnitsareal.
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Jorn Rasmussen viser her sit bud ρά, hvordan 
en moderne FI A svcevemodel skal se ud.

tisk ved humlebien igen. Teoretisk skulle 
den ikke kunne flyve — den ved det bare 
ikke, sa den gor det alligevel!

Indtil slutningen af 50’erne skulle alle 
konkurrencemodeller have et bestemt 
kropstvaersnit i forhold til hele kroppens 
ltengde, hvilket er baggrunden for de tykke 
kroppe, som »01dtimer«-modeller har. Pa 
wakefieldmodeller begraensede man samti- 
dig gummivaegten, da man fjernede tvaer-

0verst Hugo Ernst’s old timer-wakefield med 
rodder tilbage til 1948. Nederst Erik Nienstcedt 
med den stadig moderne Nille-konstruktion.

snitsreglen, og mange garvede wakefield- 
flyvere troede dengang, at sa havde man 
amputeret klassen. Men det viste sig, at de 
nye modeller floj betydeligt bedre med de 
nye, slanke kroppe, der nu blot skulle opta- 
ge krasfterne fra motoren og holde den in- 
desluttet — selv pa trods af, at man kun 
matte bruge en begraenset gummivasgt. Fra 
at udgore op til 70% af hele modellens 
vaegt, udgor gummimotoren idag kun ca. 
17% af modelvaegten, og nutidens wake
fieldmodeller flyver betydeligt bedre og har 
omtrent samme flyvetid som de gamle mo
deller. Det er selvfolgelig ikke kun den tyk
ke krops skyld, men den udgjorde en vae- 
sentlig del af modellens samlede luftmod- 
stand. En propelspinner pa en moderne Wa
kefield betyder til gengaeld uendelig lidt for 
modstanden, men den holder snavs og stov 
ude af nav-mekanismerne.

Endelig behover en konkurrencemode! 
jo  ikke noget understel, da en »mavelan- 
ding« sjasldent beskadiger modellen, hvori- 
mod en landing af et rigtigt fly med »stel- 
let« inde kan fa fatale folger for passagerer 
og flyet selv pa grund af den storre hastig- 
hed og flyets masse (vaegt).

Gar man taettere pa, vil man som regel 
se, at et modelfly har et meget tyndere pro- 
fil (tvaersnit af vingen — en ribbe) end det 
rigtige fly. Og det er fordi erfaringen har 
vist, at et tykt profil er meget lidt effektivt 
pa en model, hvorimod brugen af de tynde, 
krumme profiler for alvor har gjort mo- 
delflyene sa gode til at flyve, som vi ser i 
dag (1 disse ar er de tykke profiler — dvs. 
10-15% tykke — tilsyneladende pa vej ind i 
modelflyene igen — bl.a. pa RC-svaevefly, 
fritflyvende gasmotormodeller, jumbo- 
modeller mv.).

Propellen pa en gummimotormodel er 
ofte storre end en trediedel af spsendvidden 
og pa indendorsmodeller endda helt op til 
80%, og det er ganske enkelt fordi en lille 
skalalignende propel ville kore altfor hur- 
tigt og dermed reducere flyvetiden betyde
ligt. Pa rigtige fly ville en sa stor propel ik

ke vaere hensigtsmeessig, det ville bl.a. 
medfore, at man f.eks. skulle bruge en stige 
for at komme ind i en Piper Cup, da den sa 
skulle have et meget hojt understel!

Ser man pa stabiliteten, sa betyder den 
lange, slanke krop og den store roterende 
propel temmelig meget for gummimotor- 
modellen. Det har ogsa vist sig, at stor af- 
stand mellem vinge og haleplan er yderst 
gunstig for modellens prasstationer og sta- 
bilitet. Stor afstand mellem vinge og hale- 
plan kombineret med et lille let haleplan er 
sa langt at foretraekke frem for det modsat- 
te, stort haleplan og lille afstand. Men pa 
det rigtige fly er der ingen grund til at gore 
kroppen laengere end hensynet til last og 
passagerer samt luftstromning nodvendig- 
gor.

Pa de fleste konkurrencemodeller har ha- 
leplanet basrende profil, ofte med flad un
derside, hvorved modellens haleplan baerer 
en del af modellens vaegt. Tyngdepunktet 
ligger sa ogsa tilsvarende laengere tilbage 
end pa rigtige fly, hvor haleplan/hojderor 
ikke baerer noget, men blot skal bidrage til 
flyets stabilitet og manovreevne. Pa mo
delfly betyder det baerende haleplan, at mo- 
dellerne bliver nemmere at trimme. Tyng
depunktet pa rigtige fly ligger normalt mel
lem 25 og 35% af vingens bredde ved krop
pen regnet for forkanten. Ligger tyngde
punktet uden for disse grasnser, bliver flyet 
naermest umuligt at styre. Derfor skal man 
vaere omhyggelig med at laesse et fly, sa last 
og passagerer far tyngdepunktet til at ligge 
rigtigt. Har man trimmet sin Cessna 172 til 
at flyve ligeud med kun piloten ombord, 
skal man trimme om, hvis man fylder flyet 
op med personer og bagage, da tyngde
punktet herved flyttes bagud. I dette tilfael- 
de gor man faktisk haleplan/hojderor bae
rende, da trimningen indebaerer, at halepla- 
nets hojderor skal lidt ned for at flyet ikke 
skal lofte naesen for meget og evt. stalle. 
Indtil man far trimmet om, kan man maer- 
ke et stort tryk i styrepinden.

Haleplanet vil normalt vaere storre pa 
modelfly end pa rigtige fly, fordi model- 
flyet skal vaere selvstabilt. Det vil sige, at 
det skal selv finde tilbage til normal flyve- 
stilling, hvis det er blevet bragt ud af lige- 
vaegt af urolig luft. Tilsvarende korrigerer 
piloten i flyet med sine styregrejer. Profilet 
pa det rigtige flys haleplan er normalt sym- 
metrisk i profil, og det vil betyde, at flyet 
kan flyve ligeud af sig selv ved march-has- 
tighed. Ved en-motorede fly er sidero- 
ret/halefinnen sat lidt skaevt pa, sa den op- 
vejer drejningsmomentet fra propellen, nar 
man flyver ved normal hastighed. Tager 
man gas fra eller giver man gas, ma man 
(piloten) aendre siderorets stilling, hvis der 
stadigvaek skal flyves ligeud.

Som regel konstrueres et rigtigt fly til en 
bestemt hastighed, sa det ved denne af sig 
selv kan flyve Iige ud og holde hojden. 
Flyver man ikke ved denne fart, f.eks. ved
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start og landing ma flyet trimmes eller man 
ma hele tiden korrigere med styregrejerne, 
indtil march-hastigheden er naet. I virkelig- 
heden kan modelfly ogsa kun trimmes til en 
hastighed, og det er derfor, at det er lidt 
svaerere at trimme motormodeller, der jo  
en del af tiden har m otorkraft pa. Her tager 
man normalt en timer — et lille urvaerk — 
til hjaslp, sa den i bestemte intervaller kan 
aendre modellens trim ved at dreje kurve- 
klap og haleplan pa passende made.

Rigtige fly har jo  den fordel, at de er un
der kontrol af en pilot eller i nogle tilfaelde 
en auto-pilot, som hele tiden korrigerer 
flyvningen, og nar der opstar trimaendrin- 
ger i form af aendring af hastighed, mo
torkraft og flapindstilling. Derfor er det ik- 
ke nodvendigt med f.eks. nedadtraek og si- 
detraek pa motoren for at give flyet storre 
stabilitet over et storre hastighedsomrade, 
som det er tilfaeldet med modelfly. Hvis 
man ogsa skulle anvende et stort haleplan 
som pa modelfly, ville det blot resultere i 
storre modstand og dermed oget brrend- 
stofforbrug, sa derfor laver man ikke hale- 
plan/hojderor storre end absolut nodven- 
digt.

Lignende argumenter kan anvendes om 
den store V-form pa fritflyvende modeller, 
som er nodvendig for at sikre, at vingerne 
hele tiden holdes vandret, sa man kan und- 
ga den farlige styrtspiral, der som regel be- 
tyder et storre havari for modellen. V-form 
og opadbojede tipper er meget effektive til 
at give spiral-stabilitet. Pa rigtige fly er V- 
formen oftest meget beskeden, da piloten 
jo  hele tiden kan korrigere. Hvis man lave- 
de meget stor V-form som pa modeller, vil
le det blive meget ubehageligt for passage- 
rer og besretning i tilfaelde af turbulent 
(urolig) luft, da flyet sa ville gynge frem og 
tilbage, i nogle tilfaelde ville V-formen end- 
da reducere virkningen af kraengerorene.

I virkeligheden konstrueres de fleste fly 
til ikke at vaere altfor selvstabile, sa de ikke 
hele tiden kaemper imod pilotens kontrol. 
Naesten alle jagerfly konstrueres saledes, at 
de faktisk ingen selvstabilitet har, men hele 
tiden »skal flyves« af piloten, han far sa til 
gengaeld et fly, som er meget levende og he
le tiden reagerer selv pa de mindste rorud- 
slag. Dette er selvfolgelig af stor betydning i 
luftkamp. Det samme gaelder de specielt 
konstruerede kunstflyvningsfly, og det ville 
nok vaere naesten spildt ulejlighed at bygge 
en fritflyvende skalamodel af et sadant fly 
uden at aendre f.eks. pa profil, haleplanets 
storrelse og V-formen. Vil man absolut lave 
en sadan model, sa vaelg en hojvinget type, 
som i sig selv har nogen tvaerstabilitet og ik
ke behover sa meget V-form. Den indbyg- 
gede stabilitet ved hojvingede typer er et re- 
sultat af en vis penduleffekt forarsaget af 
krop, motor og understel.

Endelig har et modelfly ofte lange, slan- 
ke vinger med stor spaendvidde og lille kor- 
de (afstand fra vingens forkant til 
bagkant), man siger at vingen har et stort 
sideforhold (det er forholdet mellem 
spaendvidde og korde). Pa visse rigtige 
svaevefly overgar man endog modelflys si-

Peanut-skalamodel a f Lacey M-10.

deforhold for at fa et meget stort glidetal 
(glidetallet er udtryk for den straekning et 
fly svaever, nar det synker 1 meter, eller 
bedre: forholdet mellem flyvelaengde og 
hojdetab) og lille synkehastighed. Pa mo
delfly er det svaert at komme op over et si
deforhold pa ca. 15 ved konventionelt op- 
byggede vinger med lister og ribber. Ved 
helbalsavinger kan man dog godt komme 
hojere op, men vingerne bliver alligevel 
tunge, og man skal bruge mere V-form for 
at fa den samme stabilitet. Man kan iovrigt 
tillade sig at eksperimentere med sidefor- 
holdet pa modelfly — for selv om vingen 
skulle knaekke i luften og modellen derved 
styrtede ned, ville der ikke vaere passagerer, 
der kom til skade ved uheldet.

Anvendelsen af glas- og kulfiber samt 
epoxy har imidlertid gjort det muligt at lave 
vinger til svaevefly med enormt store side
forhold. Disse meget lange vinger er ret ela- 
stiske, og man kan under flyvningen lige- 
frem se, hvordan de giver efter og svipper 
op og ned.

Ved stor opdrift pa vingen, dvs. nar mo
dellen eller flyet flyver med stor indfalds- 
vinkel og iangsomt, eller flyver med stor 
last, sa er den sakaldte inducerede mod- 
stand meget stor, men den kan reduceres 
ved at lave et stort sideforhold pa vingen. 
Den inducerede modstand afhaenger nemlig 
kun af opdriftens storrelse og vingetippens 
form, ikke af vingeprofilets form.

Til sidst. Det moderne konkurrencemo- 
delfly har udviklet sig over en lang periode, 
og de fleste modelflyvere kan relativt hur- 
tigt fa sadan en model til at flyve hensigts- 
masssigt. Er man uerfaren, bor man ikke 
selv konstruere sine modeller, men kobe el
ler lane tegninger af gennemprovede kon- 
struktioner, og nar man sa har hostet nogle 
erfaringer med disse, kan man sa ga over til 
at konstruere sine egne modeller, sa de pa 
alle mader passer til ens krav. Vil man lave 
en fritflyvende skalamodel, bor man i be- 
gyndelsen vaelge flytyper, som ogsa i virke
ligheden er lette at bygge og flyve. Her kan 
naevnes Lacey M-10, Piper Cup, Nesmith 
Cougarm .fi. □

Litteratur:
Skalainteresserede vil med udbytte kunne lasse 
nedenstaende bog, der handler om at tilpasse sin 
skalamodel, sa den ogsa kan flyve tilfredsstillen- 
de:
«Making Scale Model Airplanes Fly«. Pris 7$ 
hos Aircraft Data, Box 32021, Texas 75224, 
USA.

SIMPROP
R/C-nyheder

Simprop PCM giver en hidtil ukendt 
sikkerhed mod forstyrrelser. PCM 
anlaeggene leveres i to modeller: 8- 
12, som er et 4-6 kanals anlaeg uden 
specialfunktioner, samt PCM-20, der 
er anlaegget for den kraevende mo- 
delflyver. PCM-20 kan udstyres med 
max. 10 funktioner. Senderen udsty
res med skuffemoduler efter onske 
til kunst-, helikopter- eller svaeveflyv- 
ning.
Leveringstidspunkt juli/august 83. 
PCM-20 incl. basismodul, 
ca. kr. 4.700,00.

Star 4 og 8 er to helt nye FM-anlaeg 
fra Simprop. Priserne er meget for- 
delagtige, sa alle kan vaere med. 
Star 4 til 2 rormaskiner leveres pa 27 
og 40 MHz. Star 8 til 4 rormaskiner le
veres pa 35 og 40 MHz. Star anlaeg
gene leveres med det onskede antal 
rormaskiner. Levering april/maj 83. 
Star 4 m. 1 rormaskine,
fra ca...............................kr. 800,00
Star 8 m. 1 rormaskine,
fra ca...............................kr. 1.500,00

NYHED
OS 120, en ny firetakter pa 20 cm3 i 
den uovertrufne OS-kvalitet.
Levering april/maj 1983.
OS FS 120.................ca. kr. 2.800,00

Silver Star Models
Sjsellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
Vi oplyser gerne om nsermeste 
forhandler.
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/  Kina dyrker man iscer fritflyvning. Her en a f de dygtige kinesere fra V M 1981 i Spanien.

Modelflyvning i Kina
Den 21. januar havde jeg lejlighed til at 
modes med formanden Pan Chih-Chieh og 
Jia Chengxiang fra aeroklubben i Folkere- 
publikken Kina. Anledningen var det arlige 
mode i CAP, FA I’s faldskaermskomite, der 
i ar var henlagt til Kobenhavn, helt nojag- 
tigt Idrsettens Hus i Brondbyerne.

Der g ir  jo  ikke fly til/ fra Kina hver dag, 
s i  da man ytrede onske om at benytte de 
ekstra dage til at udveksle erfaringer med 
bl.a. en dansk modelflyver, blev jeg ved 
KDA’s mellemkomst med et par dages var- 
sel kaldt til stede. Og det blev lidt sent de 
kommende par n a tte r  med forberedel- 
sesskrift pa udenlandsk om dansk model- 
flyvnings forhold inden for emnerne orga
nisation, okonomi, administration, aktivi- 
tetstyper, miljoforhold, jumbomodeller, 
RC-frekvenser, begynderinstruktion samt 
nationale og Internationale konkurrencer 
og mesterskaber.

Som modevaert fik jeg darligt lejlighed til 
at abne modet, men matte forst lade mig 
gennemprikke af nale tilhorende diverse 
medaljer af metalarter, der n ap p e  taler en 
fagmands vurdering. Aldrig for har jeg vae- 
ret sa glad for at have et par KDA transfers 
i lommen. Ogsa en forgyldt McCready ka- 
lender — 10 cm i diameter — galdende til 
ar 2003 fik jeg med hjem. Hvis ikke sendag 
ligesom pa dansk var stavet med rodt, hav
de jeg aldrig fundet ud af, hvad der er ap- 
paratets funktion.

I Kina
Aeroklubben i Kina opererer med tre akti- 
vitetstyper: Svaeveflyvning, faldskaerms- 
spring og modelflyvning. Modelflyvning er 
populaert og vel udbredt i alle Kinas 29 
provinser, der har hver deres organisatori- 
ske lokalafdelinger.

Aktiviteterne har i overvejende grad til- 
knytning til diverse uddannelsescentre og 
skoler. Fritflyvning er langt mest udbredt,

men ogsa linestyring og radiostyring er ef- 
terhanden paent udbredt. RC flyvning fin
der mest sted pa universiteterne.

Alle aktiviteter understottes okonomisk 
af undervisnings- og videnskabs-ministe- 
rierne, og udoverne betaler saledes ingen 
kontingent til hverken lokale eller nationale 
organisationer.

A1 flyvning bortset fra begynderinstruk
tion er konkurrenceorienteret. Arrangor af 
diverse mesterskaber stottes af aeroklubben 
eller provinsorganisationen, delvist med 
midler fra overskuddet af et tidsskrift, der 
ogsa saelges i lossalg.

For storre mesterskaber og VM’er mv. 
arrangeres traeningslejr. Fabrikken (alle ki
nesere arbejder (ogsa) pa fabrik, uanset 
hvad de laver) skal give fri med fuld Ion til 
deltagelse i traeningslejre og mesterskaber. 
Og — hvad jeg syntes godt om — ligeledes 
til de manedlige moder i de mange udvalg, 
komiteer og bestyrelser skal fabrikken give 
fri med Ion og betale rejseomkostninger 
med tog og bus. Jeg matte jo  tilstA mere 
»kapitalistiske« tilstande, samt at jeg lige 
havde mattet afskrive en halv sommerferie- 
dag. Det var lige ved at suspendere modet 
indtil min reglementerede fyraften!

Men da havde jeg overtaget vaertsskabet.
RC-frekvenser findes faktisk ikke. Man 

flyver blot med diverse anlaeg, dels hjem- 
meproducerede, dels importerede fra Japan 
og Vesttyskland.

Et ret tidligt sporgsmal fra mig var natur- 
ligvis: H vor mange udevere? Det forblev 
ubesvaret. Det var ingen hemmelighed, blot 
ukendt. End ikke et gaet pa antallet af cifre 
turde man give, men man ville starte en un- 
dersogelse i provinsorganisationerne og se- 
nere skrive til mig, bl.a. fordi man ved naer- 
mere eftertanke selv fandt sporgsmalet in- 
teressant, selvom ingen tidligere havde 
taenkt pa at holde »folketaelling«.

Efterhanden som modet skred frem, blev

jeg mere og mere klar over, at nok var det 
en uformel snak mellem modelflyvekam- 
merater, men ensidigt betragtet var det 
mindst pa ministerielt departementchef ni
veau.

Konkurrencerne i Kina er inddelt i tre 
grupper. Gruppe 1 omfatter nationale me
sterskaber og konkurrencer for udtagelse af 
landshold. Gruppe 2 er officielle konkur
rencer, der stottes af den lokale provinsor- 
ganisation, herunder ogsa de 29 provinsme- 
sterskaber. Gruppe 3 er postkonkurrencer, 
som er uhyre udbredte og populaere. Man 
flyver pa sin lokale plads og udveksler re- 
sultater pr. brev gennem organisationerne. 
En enkelt postkonkurrence kan omfatte 
adskillige flyvedage og vare indtil et ar, idet 
hver provins vaelger sine flyvedage med 
hensyntagen til lokale klimaforhold. Vi ved 
alle, at Kina er et stort land, men alligevel 
er det nok passende at naevne, at en gen- 
nemsnitlig provins blandt de 29 befolk- 
ningsmaessigt er dobbelt sa stor som Dan
mark, Sverige, Norge, Finland og Island til- 
sammen.

A f danske ting, som man mente umiddel- 
bart var velegnede til at indfore i Kina, kan 
naevnes visse principper i vore landsholds- 
udtagningsprocedurer og sa vore sommer- 
lejre.

Nordisk-Kinesisk landskamp?
Vi er inviteret til landskamp i Kina p i  et for 
os belejligt tidspunkt, f.eks. i 1984/85, 
hvor vi vil vaere aeroklubbens gaester. I gi- 
vet fald ser man gerne et blandet hold af 
bade fritflyvnings-, linestyrings- og radio- 
styringsfolk, og meget gerne et nordisk 
sammensat hold. Det kunne nok blive en 
once-in-a-lifetime oplevelse. I praksis star 
og falder det bl.a. med, om vi kan stable en 
revanche pa benene. Muligheden er aegte og 
uden hastvaerk, og ideen er hermed bragt 
videre.

For mig var det en stor oplevelse at snak- 
ke med modelflyvevenner fra en s i  frem- 
medartet kultur, og jeg er overbevist om, at 
kineserne fik ligesa mange fremmedartede 
indtryk med hjem. F.eks. tog det meget 
lang tid at forklare, hvad hobbyflyvning er 
for noget. Det var man meget fascineret af, 
og det var et aldeles ukendt begreb. Jum bo
modeller blev fejet bort som uinteressante 
med den begrundelse, at FA I’s konkurren- 
ceregler foreskriver max. 5 kg. S i var vi til- 
bage til hobbyflyversnakken, og denne 
gang tror jeg det lykkedes.

Ligeledes miljoforhold forekom vanske- 
ligt forstaelige. Modelflyvning er jo , som 
de sagde, den absolut mest opbyggende 
sport og fritidsbeskaeftigelse for menne- 
sker, bade hvad angar tilegnelse af teknisk 
indsigt, skaberevne, social adfaerd, motion 
og frisk luft, sa den bor og skal stottes og 
stimuleres af al mulig kraft a f  alle berorte 
ministerier og myndigheder. Det var derfor 
naermest chokerende at hore, at der i et vel- 
udviklet og demokratisk taenkende land 
som Danmark kunne vaere bade enkeltper- 
soner og officielle kraefter, der trak den 
»gale« vej. Det var jo  som et forbyde en

26



fabriksskorsten at ryge. Jeg undlod at kom- 
me ind pa vore regler for skorstensrog, og 
mon ikke vi ogsa skal finde andre sammen- 
ligninger ved forhandling med miljomyn- 
dighederne, selvom vi er aldeles enige i be- 
skrivelsen af modelflyvning.

Senere, da jeg matte tilsta, at Dansk 
Idraets Forbund har vraget os, hvorfor jeg 
naermest havde mattet snige mig ind ad 
bagdoren i dette idraettens eget hus, da fik 
deres bornelaerdom om Europa som en re- 
lativt udviklet egn pa jordkloden sit defini
tive knaek.

Ogsa mange mere filosofiske emner blev 
berort. Pa direkte foresporgsel vedgik man, 
at Kulturrevolutionen var arhundredets 
fejltagelse og en katastrofe for kinesisk mo
delflyvning. Men det er historie, og noget 
lignende vil aldrig ske igen. Pa modelflyv- 
ningens omrade havde man stort set ind- 
hentet det forsomte, mens man internatio- 
nalt havde meget at laere inden for svasve- 
flyvning og faldskaermsspring. Ligeledes 
sugede man til sig af alt, hvad jeg ved om 
drageflyvning, der forelobig er ukendt i Ki
na. Ogsa de afgrundsstore forskelle pa ki
nesisk og osteuropaeisk made at organisere 
sig pa gjorde man meget ud af at forklare 
pa teoretisk meget avanceret niveau, sale- 
des at jeg som hjaelpelos kapitalist nok 
kunne have traengt til en bisidder med 
mindst videregaende grunduddannelse pa 
RUC. Men et punkt var vi enige i: At Ber- 
linmuren er en usling ved siden af Den Sto
re Kinesiske Mur.

En stor tak til Dansk Faldskaerms Union 
for de praktiske foranstaltninger inch lan 
af moderum i Idraettens Hus. Jeg havde vel 
regnet med et par timer, men det blev til 7 
timer inch den danskeste middag, restau- 
ranten kunne byde pa, hvilket syntes at be- 
hage gassterne under middel. Den lange va- 
righed kom naturligvis ogsa af, at kun Pan 
Chih-Cheih talte engelsk, saledes at alt 
matte klippes i sm&bidder for tolkning mel- 
lem Jia Chingxiang og mig.

Kun en enkelt broler lob jeg grundet al- 
mindelig modelflyverhjaelpsomhed uforva- 
rende ind i — allerede for de landede i Ka- 
strup. Jeg foreslog ambassadesekretasren at 
instruere dem i at tage lufthavnsbussen til 
SAS-terminalen ved Hovedbanegarden, 
hvor jeg holdt fa hundrede meter vaek ved 
et 3-timers parkometer. Men det var virke- 
lig alt for generost et tilbud, hvilket man 
slet ikke kunne tage imod, og derved blev 
det. De havde vel ogsa fie t penge til en ta- 
xa. S& vi ankom hver for sig til Idraettens 
Hus, jeg et par minutter for sent — hvem 
kunne vide, at de engang sa kendte gader 
var blevet til labyrinter af blomsterkummer 
og bumps — men jeg naede lige at se bag- 
enden af den kaempe overstorrelse skala- 
model af en Mercedes med bill nummerpla- 
der, bedst egnet til at give Simon Spies min- 
drevaerdskomplekser.

Husmands-Opel’en blev gemt bag parke- 
ringspladsens fjerneste busk, og jeg lovede 
mig selv i fremtiden at r&de mindre letsin- 
digt subsidiasrt at indfore vognvask to gan- 
ge arligt. Preberx N erholm

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 
50,- kr. far du de sidste 4 numre af 1983-argangen tilsendt med post, sa 
snart bladene udkommer.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Nar nr. 3/83 
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 3 blade af 1981-argangen pa lager endnu og sselger dem samlet til 
30,- kr. Hele argang 1982 er endnu pa lager, seks blade for 70,- kr. Des- 
uden har vi 4 endnu asldre blade pa lager, som saelges enkeltvis for 9,- 
kr. pr. stk. eller samlet for 20,- kr.

Send din bestilling pa kuponen herunder.

Pas ρά dine gamle numre 
a f Modelflyve N y t!
-  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. 28,00 pr. stk. inch porto.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, sa skriv din bestilling i et brev eller pa et postkort!
ierne urider vingen. I *

Justerbar farvenal 
T rykknapsaktivering 
0,4 mm dyse 
7 cc kop

Pris incl. 
luftdase
kr. 439,-

LEIF HARDING MADSEN
Haraldsborgvej 93 . DK-4000 Roskilde 
Tel. 02-36 33 00
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Steffen Jensen med sin smukt dekorerede 
»Fr0jfaxe«. Steffen har selv indfarvet 
beklcedningspapiret.

lag af det gamle tykke papir, men det er 
vaesentlig staerkere.

For beklaedningen vejede centralplanet 
44 g, tippen 13 g, og klaedet til boxen og pa- 
piret hver ca. 4 g. Den totale vaegt af den 
nye vinge var 75 gram. Efter et ars brug 
med diverse reparationer er vaegten steget 
til 78 g pr. halvdel, men den er altsa stadig 
vaesentlig lavere end for de fleste andre A2- 
modeller.

Haleplanet og kroppen er begge meget 
simple i deres opbygning. Haleplanet er 
bygget op af 1 mm tykke balsastumper, der 
er limet op rundt om en gennemgaende 
hovedliste. Det hele pudses i facon efter et 
par skabeloner, der anbringes for enderne. 
Pudseklodsen, der anvendes til dette arbej- 
de, skal vaere helt lige. Jeg har lavet min af 
et aluminiumsbordben, som kan kobes hos 
enhver isenkrasmmer.

Kroppen er lavet af fire 4 mm abachipla- 
der med en plade 1 mm krydsfiner pa hver 
side. Udskaeringerne til timer, russerkrog 
og blykammer laves i de to midterste pla- 
der. Bagkroppen er et glasfiberror af 
Tchopp-typen. Jeg bruger hurtigtorrende 
epoxy og kontaktlim til fremstillingen af 
mine kroppe, og dette i forbindelse med at 
abachi er meget nemt at forarbejde gor, at 
en krop snildt kan laves pa en enkelt dag.

Jeg har brugt Frojfaxe i ca. et ar, og den 
har vist sig at vaere meget termiksikker. 
Den har ogsa en udmaerket stillevejrstid, og 
den er meget nem at hojstarte selv i ret 
kraftig vind. Vingen har vist sig at vaere ri- 
geligt staerk selv til meget voldsomme kata- 
pultudlosninger.

Mine kommende modeller vil derfor kun 
blive aendret uvaesentligt i forhold til denne 
konstruktion. Jeg vil nok lade hjaelpelisten 
ga helt ud til ore-knaekket, da bagkanten 
har en tendens til at sla »et slag«, der hvor 
den stopper nu. Derudover vil det vaere na- 
turligt at forsoge at erstatte glasfiberen i 
hovedlisten med kulfiber, da dette burde 
giveendnustorrestyrke. □

Frajfaxe -  termikgudernes yndling
-  Steffen Jensens fritflyvende A2-model

Steffen Jensen har vaeret pa det 
danske fritflyvningslandshold i de 
sidste tre ar i klasse F1A. Han er 
en af de mest produktive A2- 
flyvere herhjemme, og vi har her 
fornojelsen af at kunne 
praesentere tegning og beskrivelse 
til hans nyeste model Frojfaxe, 
der samtidig er en af de bedste, 
han har haft.

Frojfaxe er bygget i 1982, og det var min in
tention at bygge en termikmodel, der var 
robust nok til at kunne bruges i al slags 
vejr, og som samtidig havde en rimeligt lav 
vingevaegt. Siden russerkrogens indforelse 
har der vaeret en tendens mod tungere vin- 
ger, og det er ikke usaedvanligt at se vinger 
pa 95-100 gram. Dette medvirker ofte, at 
modellens totalvaegt kommer betragteligt 
over det fastsatte minimum pa 410 gram — 
jeg har selv haft en model, der vejede 490 
gram.

Da jeg konstruerede modellen, gjorde jeg 
mig derfor mange overvejelser om selve op- 
bygningsprincippet. Af hensyn til stivheden 
ville jeg have en D-box, ligesom jeg onske- 
de at prove nogle af de ideer, som la til 
grund for konstruktionen af Tam Thomp
son’s «Terminal 1« (se Modelflyve Nyt 
6/81).

For at spare pa vaegten og for at forbedre

inertimomentet tilspidser alle listerne i vin
gen meget. Vingeroden er gjort tilstraekke- 
lig staerk ved at lave hovedlisten som en 
sandwich af to fyrrelister med noget meget 
kraftigt glasfiberbaendel imellem. Webbin- 
gen bestar ved roden af tre lag 1 mm 
krydsfiner. Mod tippen reduceres det grad- 
vist til et enkelt lag Vi mm krydsfiner. D- 
boxen er beklaedt med et lag 24 g /m 3 glasfi- 
berklaede, der er dopet pa. Resten a f vingen 
er beklaedt med Graupners lette »Plyspan« 
papir (det er en slags »krydsfiner«-papir, 
hvor papirfibrene er trukket pa kryds, sale- 
des at papiret ikke traekker sa meget som 
konventionelt beklaedningspapir). To lag 
>>Plyspan« vejer omtrent det samme som et

»Fr0jfaxe« har 
underfinne som jo  er 

moderne for tiden.
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Flyvning med flere motorer
De fleste modelflyvere har nok set 
billeder af store, flotte 
flermotorede skalamodeller og 
taenkt, at det kunne vaere 
spaendende at bygge sadan en 
krabat engang. Men hvordan far 
de mennesker dog motorerne til at 
kore ordentligt .... mange har jo 
problemer nok med den ene, som 
de fleste modeller er forsynet 
med.
En af dem, der har erfaringer pa 
omradet, er Herbert 
Christophersen, der her fortaeller 
om at flyve med flere motorer.

Lysten til at bygge modeller med mere end 
en motor har vel mange af os, men skraek- 
ken for at fa en masse vrovl med motorerne 
har nok afholdt naesten lige s i  mange fra at 
forsoge.

Jeg sa et billede af en model med to mo
torer. Pa den var skrevet «Double 
trouble«, og det kan da ogsi vaere tilfael- 
det.

Jeg vil her videregive nogle af mine erfa
ringer med dette problem.

Er man af typen, der naesten altid har 
motorvrovl, bor man nok helt afholde sig 
fra eksperimentet. Dermed mener jeg, at en 
vis forstaelse for og erfaring med motorer 
er nodvendig, hvis det skal lykkes.

Generelt — og det gadder ogsa for en en- 
kelt motor: Saet dine motorer i provebaenk, 
som det hedder. Det vil sige: sorg for en 
god fastspaending af motoren, s i  at den ik- 
ke kommer efter dig, nar den startes. Tank- 
anlaeg placeres i den rette hojde i forhold til 
karburatoren, og der etableres forbindelse 
til gasreguleringen, s i  at det er muligt at af- 
prove i hele omdrejningsspektret.

Pa denne made er det muligt at laere mo

toren at kende, at justere tomgang og fuld- 
gas. Laeg maerke til nalenes placering. Saer 
det nemmere, nar man skal finde tilbage til 
indstillingen efter indbygningen.

Mange sma motorer er ikke forsynet med 
kuglelejer ved krumtappen. Undga derfor 
at bruge el-starter. Bruger man el-starter pa 
sadanne motorer, kan det ske, at man 
skubber krumtappen sa meget tilbage, at 
den skraber imod bagstykket af krumtap- 
huset, hvorved der dannes spaner, som 
man s i  kvaerner op i cylinderen med skade 
til folge, eller man risikerer ved for kraftig 
»snaps« at boje krumtap eller plejlstang.

»Provebaenken« bor brere det antal mo
torer, man onsker at anvende. Kobl gas- 
spjaeldene sammen, sa at du f i r  en ide om, 
hvorvidt motorerne vil lobe ens igennem 
omdrejningsomridet.

Indbygning
Er det et byggesaet, man benytter, er man 
jo  afhaengig af konstruktoren, og man ma 
s i  stole p i,  at tingene er i orden.

Ved egen konstruktion skal man pise, at 
stykket mellem motorerne er stift og 
»d0dt«, altsa ikke elastisk. Styropor har en 
god daempende virkning, men ribbe-byg- 
ning kan ogsi bruges, men vaer i s i  fald 
omhyggelig med sammenlimningerne.

Tomotoret Catalina er et yndet skalaobjekt.

Det var en to-motoret Mosquito, der vandt 
VM i Stand-off skata 1982 i USA.

Der bor vaere en tank for hver motor. 
Denne skal vaere anbragt s i  tset ved moto
ren som muligt.

Separat gas er ikke pakraevet, og det vil 
vaere svaert at styre i luften. Forskellige 
elektroniske fiduser kan vel bruges. Pa min 
Catalina kan jeg med en vippeomskifter p i  
senderen fa faelles eller separat gas. Jeg kan 
s i  ved start af motorer eller taxi give for- 
skellig gas. Pa den made har jeg undgiet at 
f i  styrbart naesehjul.

Problemet ved flere motorer er ikke, om 
de vil lobe lige hurtigt, men om de overho- 
vedet vil kore samtidig. Der sker nemlig 
det, at braendstoffet far tilbojelighed til at 
skumme, og starter man en motor mere p i  
flyet, vil rystelserne blive kraftigere med 
mere skum til folge. Det viser sig som luft- 
blaerer i indsugningsslangen, hvorefter 
blandingen bliver for mager, og motoren 
gar i sta. Man m i derfor gerne have en no- 
get fed blanding, der s i, nar det hele arbej- 
der, bliver normal.

Her er fire motorer, der skal kore ... samtidig!

Startprocedure
Den startprocedure, jeg normalt anvender 
er folgende: »Snaps« alle motorer, start 
forste motor, f i  den til at tage gassen, stop 
den igen. Ga videre til naeste m otor, fa den 
til at tage gassen, stop den osv., indtil den 
sidste motor korer. Lad den sidste motor 
kore, ga tilbage til den forste, start den og 
eventuelle andre. Formalet er, at man ikke 
tommer tanken p i  forste motor, mens man 
bikser med den/de andre. Samtidig har 
man tid til at tage den med ro. Det hjaelper 
pa startvilligheden. De motorer, jeg har an- 
vendt, har pa denne made (selv ved konkur- 
rencer) vaeret villige til at starte.

Flere motorer traekker bedre end en, 
selvom man laegger slagvolumen sammen. 
Catalina’en pa over 2 meters spaendvidde 
og en vasgt p i  4,5 kg har tilsammen 7 cm3 
og skal flyves med under halv gas.

Skulle en motor ga i s t i  i luften, gas da 
ned, stot med modsat sideror, prov igen 
med nogen gas, og se, hvordan modellen 
opforer sig, eller sog landing. Der er ingen 
grund til panik.

Flusk, det var en 2-motoret model, der 
blev nr. 1 i VM stand off i 1982. Det kan 
sagtens lade sig gore. □

32



Mest fo r  RC-begyndere:
»KATANA« -  RC-unionens nye begyndermodel
Modelflyve Nyt kan her 
praesentere vindermodellen fra 
RC-unionens konstruktions- 
konkurrence om en enkel og 
velflyvende begynder-motormodel. 
Den er konstrueret og tegnet af 
Morten Munkeso, og Ole Meyer 
har udarbejdet byggevejledningen.

I 1982 udskrev RC-unionens bestyrelse en 
konstruktionskonkurrence om en enkel, 
letbygget og velflyvende motormodel for 
begyndere. Konkurrencen samlede god til- 
slutning, og ved finalen, hvor de fern bedste 
modeller modtes i Odense, blev KATANA 
karet som vinder.

KATANA er konstrueret og tegnet af 
den 23-arige ingeniorstuderende, Morten 
Munkeso fra Bagsvaerd, som er medlem af 
Nordsjaellands Fjernstyringsklub i Helsin- 
gor. Siden konkurrencen blev afgjort, har 
han — i samarbejde med unionen —· arbej- 
det videre med konstruktionen, som vi her 
kan praesentere i dens endelige udform- 
ning.

Morten siger selv, at der med denne mo
del ikke er tale om nogen revolutionerende 
nytaenkning, men at man tvaertimod vil 
kunne nikke genkendende til mange ting,

saledes at KATANA snarere er et produkt 
af mange gode og gennemprovede detaljer 
fra tidligere modeller.

Selv om KATANA er navnet pa et samu- 
rai-svaerd, er den yderst fredsommelig, og 
vi kan anbefale den som forstegangsmodel 
for den, som enten ikke vil ofre penge pa et 
byggesaet — eller som heist vil have en mo
del, som han selv har bygget helt fra grun- 
den.

Byggevejledning
Da KATANA, som naevnt, er beregnet som 
en forstegangs motormodel, gar vi ud fra, 
at du ikke har nogen saerlig erfaring i at 
bygge radiostyrede modelfly. Vi har derfor 
gjort denne vejledning forholdsvis udfor- 
lig, selv om vi jo  desvaerre ikke kan levere 
dig en komplet modelflyvehandbog pa den
ne plads.

Inden du begynder at bygge, sa ga vejled- 
ningen grundigt igennem, idet du samtidig 
sammenholder den med tegningen. Det ta- 
ger lidt tid, men det lonner sig sidenhen.

Hvis du ikke allerede har et godt bygge- 
braedt, ma du anskaffe dig et. Det skal vae- 
re sa langt, at kroppen kan ligge pa det, og 
sa bredt, at vingen kan vaere der. Det skal 
vaere absolut lige, og det bor vaere af en sa 
blod traesort, at det er muligt at saette knap-

penale i det.
Stil efter at lave et stykke paent og sobert 

arbejde hele vejen igennem, og vaer nojag- 
tig og omhyggelig med det hele. Det lonner 
sig afgjort. D etbetyder blandt andet, at for 
du tager hul pa en balsaplade, sa pudser du 
den let pa begge sider med et stykke fint 
sandpapir (pa en klods), sa du far en homo
gen overflade at arbejde med.

Haleplanet
Tegn delene (1) til (9) over pa en plade 5 
mm balsa ved hjaelp af kalkerpapir, en 
spids blyant og en lineal. Skaer delene ud 
med en skarp balsakniv og puds kanterne 
af med fint sandpapir pa en klods. Pas pa 
ikke at runde kanterne, sa du odelaegger 
limfladerne. Kontroller delene med tegnin
gen.

Sa placerer du tegningen af haleplanet pa 
byggebraedtet, idet du laegger et stykke gen- 
nemsigtigt papir oven over, saledes at du 
ikke kommer til at lime haleplanet fast til 
tegningen. Den skulle gerne kunne bruges 
igen. Laeg nu bagkantlisten (1) pa plads 
oven pa tegningen og gor den fast til bygge
braedtet ved hjaelp af knappenale, som stik- 
kes gennem balsalisten og ned i bygge-

fortscettes nceste side
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braedtet. Forkantlisten bestar af delene (2) 
og (3), som limes sammen oven pa tegnin- 
gen og faestnes med knappenale. Sa limes 
ribberne (4) til (7) pa plads mellem forkant- 
og bagkantlisterne. Ogsa de holdes pa plads 
med et par knappenale hver. {Controller af- 
standen mellem de to midterste ribber (4) 
med et par stumper 5 mm balsa. Sa er du 
sikker pa, at halefinnen til sin tid vil passe 
fint ned i mellemrummet. Til slut limer du 
randbuerne (8) pa plads og lader det hele 
blive siddende pa byggebraedtet til limen er 
helt tor.

Nar haleplanet er helt tort, tager du det 
af byggebraedtet og pudser bagkantens en- 
deflade let, saledes at den flugter med en- 
den af randbuerne.

Sa skal vi have lavet udsparringer i bag- 
kanten til rorhasngslerne. De skal sidde 
nojagtigt midt i listen, og de skal alle fern 
vaere parallelle med listens kanter, og de 
skal ligge nojagtig pa linie. Ellers kommer 
roret ikke til at ga let. Du kan hos hobby- 
handleren fa et specialvasrktoj til dette ar- 
bejde, men du kan ogsa med lidt omhu 
skasre en slids og fjerne lidt balsa med en 
hobbykniv. Sorg for, at haengslerne passer 
tilpas stramt i slidserne, uden at de spaender 
for meget.

Nu tildanner du hojderoret (9) og laver 
p i  samme made slidser til haengslerne i dets 
forkant. Herefter samler du haleplan og 
hojderor ved hjselp af haengslerne, som 
stikkes lost i, uden at de limes. Med et par 
stumper tape far du delene til at haenge 
sammen, og sa kan du pudse haleplan og 
hojderor til som en helhed. Puds til kontur 
og kontroller med tegningen, og puds der- 
efter haleplanets forkant rund, saledes som 
den er vist pa tegningen af kroppen set fra 
siden. Hojderoret pudses ligeledes i profil 
som vist pa tegningen. Pas pa, at bagkan- 
ten ikke bliver papirtynd; den bor have en 
tykkelse pa ca. 1 mm, nar du er faerdig. H a
leplanets over- og undersider pudses ligele
des let, sa der ikke er nogen kanter eller 
limklatter tilbage.

Skil nu de to dele af igen og gem haengs
lerne, til vi skal montere modellen. Puds 
forkanten af hojderoret i vinkel som vist pa 
tegningen, saledes at det vil kunne bevaege 
sig op og ned.

Finne og sideror
Halefinnen bestar af delene (10) og (11), 
som skaeres ud og limes sammen pa byg
gebraedtet, s& finnen bliver lige. Skaer ogsa 
sideroret (12) ud og lav slidser til de tre 
haengsler i savel finne som i sideroret. Sami 
delene midlertidigt og puds det hele til pa 
samme made som med haleplanet og hojde
roret. Forkanten og oversiden af finnen 
skal rundes. Siderorets profil er vist pa teg
ningen af kroppen set fra oven. Puds ogsa 
finnens flader paene. Skil delene ad og puds 
forkanten af sideroret til.

Mens vi er ved halepartiet, kan vi lige sa 
godt save haleslaeberen (13) ud med lovsav 
og derefter runde dens kanter — dog ikke 
p& oversiden, hvor den til sin tid skal limes

Materia leliste
Balsaplader:
5 stk. 1,5 x 100 x  1000 mm 
4 stk. 3 x  100x1000 mm 
1 stk. 5 x  100X 1000 mm

Balsalister:
4 stk. 5 x 10 x 1000 mm
6 stk. 8 x 8 x 1000 mm

Krydsfiner:
3 stk. l x  100 x  500 mm (aeroplan- 

finer)
1 stk. 5 x  100 x 180 mm 

Andre dele:
1 stk. 6 mm rundstok (blomsterpind) 
1 stk. m otorfundament m/naesehjul- 

stel (Thunder Tiger)
1 stk. hovedhjulsunderstel m. beslag 

(Multiplex)
3 stk. 60 mm hjul (Kavan)
1 stk. tank, 150 eller 250 cm3 

Kavan)
1 stk. glasvaev, 80x500 mm
2 stk. rorhorn (Kavan)
8 stk. rorhsengsler (Kavan)
8 stk. links m. gevindstykker 

(Robbe)
Bowdenkabler, kunststof (Sullivan)
Silke til beklaedning
Dope

mod kroppen. Sa har vi den klar, til vi skal 
bruge den.

Kroppen
Skaer de to kropssider (14) ud af 5 mm bal
sa, og saet dem sammen med nale, inden du 
pudser dem til den nojagtige form. Sa er du 
sikker pa, at de bliver helt ens. Vaer meget 
omhyggelig med udskasringerne til halepla
net, idet de bestemmer haleplanets indstil- 
lingsvinkel. Kontroller med en stump 5 mm 
balsa, at de far denne rette tykkelse, og pas 
ogsa pa, at de sidder lige ud for hinanden i 
begge kropssider. Ellers vil du aldrig kunne 
fa haleplanet til at sidde lige, nar det senere 
skal limes pa plads.

Skaer de to forstaerkninger (15) ud af 1 
mm aeroplankrydsfiner, og tildan de fire 
hjornelister, som hver bestar af delene (16) 
og (17) af 8 x 8  mm balsalister. De skaerfes 
sammen, som vist pa eksplosionstegningen 
af forkroppen. Sa samler du de to kropssi
der hver for sig. Sorg for, at de sider af 
(14), som vendte mod hinanden, mens du 
pudsede dem til, bliver indersider i krop
pen, da dette vil sikre, at haleplansudskae- 
ringerne forbliver parallelle.

Anbring de to kropssider pa byggebraed
tet og lim forstaerkningerne og hjornelister- 
ne pa plads. Pres med knappenale, og lad 
det hele blive siddende i spaend, indtil det er 
grundigt tort.

Mens det sker, kan du fremstille spanter- 
ne (18) til (21). M otorspantet (18) er af 5 
mm krydsfiner, og det er nok nemmest at

bore huller i det til motorfundamentet alle- 
rede pa nuvaerende tidspunkt. Delene (19) 
og (20) af henholdsvis 1 mm krydsfiner og 3 
mm balsa limes sammen til et spant. Be- 
masrk, at krydsfinersiden skal vende frem- 
ad, nar vi skal samle kroppen.

Nar kropssiderne er torre, pudser vi kan- 
terne let, sa de danner paene limflader. Vi 
laegger ogsa lige kropssiderne sammen — 
yderside mod yderside — og borer huller til 
holdepindene (30) og (31).

Anbring nu tegningen af kroppen set fra 
oven pa byggebraedtet og beskyt den med 
gennemsigtigt papir. Placer de to kropssi
der nojagtigt oven pa tegningen og gor dem 
fast med knappenale gennem hjornelisterne 
(17) ned i braedtet. Sorg navnlig for, at de- 
res forkanter passer nojagtigt. Sa limer vi 
spanterne (20), (21), (22) og (23) pa plads, 
idet vi stikker knappenale gennem kropssi
derne og ind i spanterne for at holde det he
le sammen, mens det torrer. Udsparringen i 
(21) skal vende mod kroppens overside. 
Kontroller med en vinkel, at kropssiderne 
stSr vinkelret pa byggebraedtet. Kontroller 
ogsa med en 5 mm liste, at haleplanet vil 
komme til at sidde helt vandret, nar du ser 
kroppen bagfra.

Nar limningerne er helt torre, limer vi 
motorspantet (18) pa plads, mens kroppen 
stadig sidder pa byggebraedtet. Det krasver, 
at kropssiderne klemmes sammen om span- 
tet, mens limen torrer. Det klares ved hjaelp 
af et par lister, som laegges pa hojkant uden 
pa kropssiderne, og som presses sammen 
med gummiband. Limningen af motor
spantet skal udfores saerdeles omhyggeligt, 
idet det jo  er her, alle pavirkninger fra mo- 
toren skal opfanges. Kontroller omhygge
ligt, at motorspantet er i ret vinkel med 
kropssiderne.

Mens limen torrer helt igennem, fremstil- 
ler du forstaerkningerne (24) og (25) og sor- 
ger for, at de far paene, rette limflader. Nar 
kroppen er tor, kan vi tage den af braedtet, 
og sa limer du de to forstaerkninger pa 
plads. Ogsa her skal der limes meget om
hyggeligt. Bunden af kroppen bestar af bal- 
sapladerne (26) og (27) mod hinanden.

Inden vi lukker kroppen, skal vi vaere lidt 
forudseende og taenke pa radioinstallatio- 
nen. Vi kan udfore traekforbindelserne fra 
servoerne til rorfladerne pa en af to mader: 
med bowdenkabler eller med traekstaenger 
af balsa. Vi foreslar, at du bruger kunst- 
stof-bowdenkabler, og hvis du er enig heri, 
ma du laese afsnittet om radioinstallatio- 
nen, inden du gar videre med at bygge 
kroppen.

Kroppens overside bestar af delene (28) 
og (29). Den bageste del, (28), limes pa 
plads, idet du noje kontrollerer, at udskae- 
ringen i den til halefinnen bliver parallel 
med kroppens centerlinie. Laget til tank- 
rummet (29) skal ikke limes fast, men for- 
blive aftageligt. Det holdes til sin tid fast 
med gummiband over holdepindene. Det er 
ikke nodvendigt, men du vil kunne stive det 
lidt af — og ogsa kunne styre det lidt mere 
— hvis du limer et par listestumper pa dets

fortsaettes nceste side
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underside, sa de passer ned mellem krop- 
pens hjornelister.

Kroppen geres faerdig
Forstaerkningerne for understellet (32) og 
(33) skaeres ud og limes pa plads. Nar det er 
tort, bores huller til understelsbeslagene, og 
du kan lave en provemontering af under
stellet. Tag det af igen, og puds kroppen 
med fint sandpapir, sa dens overflade bliver 
jaevn og paen. Rund hjornerne, saledes som 
det er vist pa snittene pa tegningen. Nu kan 
du ogsa lime holdepindene pa plads. (31) til 
tanklaget skal ikke holde til sa meget, og de 
sidder kun i kropssiderne. De til vingebefae- 
stigelsen, (30), gar helt gennem kroppen. 
Pa tegningen er de vist godt lange, og du 
kan nok korte lidt af dem, men pas pa, at 
der bliver plads til godt med gummiband pa
dem.

Lim ogsa haleplanet pa plads. Kontroller 
omhyggeligt, at det er centreret, og at dets 
bagkant danner en ret vinkel med kroppens 
centerlinie. Nar denne limning er tor, kan 
du fortsaette med at lime halefinnen pa 
plads, idet du her kontrollerer, at den kom- 
mer til at danne en ret vinkel med halepla
net. Endelig limer du omhyggeligt haleslse- 
beren (13) pa plads pa kroppens underside.

Vingen
Begynd med at fremstille alle vingeribber- 
ne. Der skal bruges 22 af (37) og 8 af (38). 
Du kan skaere dem ud enkeltvis efter teg
ningen, eller du kan lave skabeloner af 
f.eks. 2 mm krydsfiner til at skaere efter. 
Skaer pa den udvendige side af stregen, og 
lad vaere med at lave udskaeringerne til lis- 
terne i denne omgang. Nar du har alle rib- 
berne saledes, samler du dem i klodser ved 
hjaelp af lange knappenale, som du kan 
stikke i klodsen fra begge sider. Nu pudses 
ribberne — klodsvis — til den nojagtige 
form, og mens ribberne er samlet i klodser, 
skserer du udskaeringerne til listerne ud. Til 
forkantlisten kan du lave udskaeringen med 
en hobbysav. Til hovedlisterne skaerer du 
de lodrette snit med hobbysaven, hvorefter 
du fjerner materialet med et lille stemme- 
jern eller en hobbykniv. Sorg for, at lister
ne kommer til at passe rimeligt stramt i ud
skaeringerne.

Iovrigt bygger vi vingen i to halvdele hver 
for sig. Husk, at du skal bruge en hojre- og 
en venstredel. Vi begynder med den hojre 
halvdel, da den er vist pa tegningen. Laeg 
tegningen pa byggebraedtet og anbring den 
underste hovedliste (35) og den underste del 
af bagkanten (36) pa tegningen ved hjaelp 
af knappenale. Lad listerne vaere lidt for 
lange i begge ender. Nu limer du ribberne 
pa disse to lister, idet du sorger for at holde 
rede pa de to forskellige slags ribber.

Alle ribber skal sidde lodret med undta- 
gelse af den ribbe (38), der sidder i vinge- 
midten. Af hensyn til vingens v-form, skal 
den sidde i en vinkel, som du kan styre ved 
hjaelp af de to  kontrolskabeloner, som er 
vist, og som du skaerer ud til dette brug. 
Saet dem fast — en foran hovedlisten og en

mellem hovedliste og bagkant — med 
knappenale ned i byggebraedtet og ind i rib- 
ben. Lad skabelonerne sidde her, indtil du 
er faerdig med at sarnie vingen, og den er 
helt tor. Nu limer du den overste hovedliste 
ned i ribberne, og derefter limer du den 
overste del af bagkanten pa plads. Her ma 
du dog forst pudse den bageste kant lidt, sa 
du f&r en limflade, som passer mod bag- 
kantens underste del. Sa mangier du at lime 
forkantslisten pa plads i dens udskaeringer. 
Hold den pa plads med knappenale eller 
med gummiband, som du saetter rundt om 
listen og strammer ud med knappenale ned 
i byggebraedtet.

Mens vingen torrer, kan du lave for- 
staerkningerne (41) og (42). Der skal bruges 
22 stk. af (41) og 6 af (42). Sa mange er der 
ikke vist pa materialetegningen, men de 
manglende laver du af den ekstra plade 1,5 
mm balsa, som du allerede har anskaffet 
dig.

Lim derefter disse forstaerkninger pa 
plads mellem ribberne. Pas pa, at de tre nr. 
(42) anbringes, sa der bliver plads til 1,5 
mm balsabeklaedningen. Denne balsabe
klaedning bestar af delene (48) mellem for- 
kant og hovedliste og (46) og (47) mellem 
hovedliste og bagkant. Lim (46) og (47) 
sammen kant mod kant pa byggebraedtet. 
Herefter limes beklsedningen pa vingen og 
torrer. Pa materialetegningen er vist balsa-

Limningerne
Til limningerne anbefales en god, 
hvid traelim som f.eks. Humbrol 
W ood Glue eller UHU coll. Eller 
maske endnu bedre en af de »nye« 
gullige lime til hobbybrug, som nu er 
almindelige i hobbyforretningerne, 
f.eks. Titebond eller Wilhold. De 
hvide og de gule lime har stort set 
samme egenskaber — bl.a. at de lev- 
ner dig tid til at passe til og rette ind, 
for de torrer — men de gule lime er 
lettere at slibe i, nar de er haerdede.

Vaer omhyggelig med limningerne. 
Nar modellen er faerdigbeklaedt, er 
der ingen muligheder for at gore dem 
om. Sorg for at limfladerne er plane 
og jaevne, og at delene passer godt 
sammen. Vaer omhyggelig med, at 
der kommer lim overalt pa limfladen 
— ogsa i hjorner og kroge.

Du far en ekstra staerk limning, 
hvis du draenker limfladerne forst. 
Det gor du ved at komme lim pa fla- 
derne og derefter presse dem mod 
hinanden et ojeblik. Sa skiller du 
limningen ad og lader fladerne lille 
lidt hver for sig, mens de suger limen 
i sig. Derefter paforer du fladerne ny 
lim, saetter dem sammen og spaender 
eller presser, til det er tort. Nar du li
mer endetrae, skal du altid bruge 
denne metode.

beklaedning til over- og underside til en vin- 
gehalvdel. Tilsvarende dele til den anden 
vingehalvdel laves af den ekstra 1,5 mm 
balsaplade.

Nar vingen er helt tor, tager du den af 
byggebraedtet og limer balsabeklaedning pa 
dens underside. Nar ogsa denne limning er 
tor, skaerer du listerne til i laengden og pud- 
ser dem paent til enderibberne. Lim herefter 
vingetippen (49) pa plads. Nu pudser du he- 
le vingehalvdelen paent af og runder for- 
kanten som vist pa tegningen. Lav for- 
staerkningen (50) af 1 mm krydsfiner, som 
skal sikre, at gummibandene ikke skaerer 
sig ned i bagkanten. Forstaerkningens kan- 
ter slibes ned pa de tre sider, og den limes 
pa plads.

Sa bygger du den anden vingehalvdel pa 
samme made over tegningen, idet du dog 
nu anbringer bagkanten (36) pa forkantens 
plads. Og forkanten (34) pa bagkantens 
plads. Sa far du en vingehalvdel, som ikke 
er mageti til, men symmetrisk m ed  den, du 
allerede har lavet.

Vingehalvdelene sarnies
Nar ogsa den anden halvdel er tor, og du 
har pudset den paent af, skal vi have samlet 
de to halvdele til en hel vinge. Og det sker 
ved hjaelp af en strimmel glasfibervaev, som 
limes pa med epoxylim.

Hvis byggebraedtet er langt nok, kan vi 
bruge det, og ellers samler vi vingen pa et 
plant bord. Anbring den ene vingehalvdel 
plant pa underlaget, og klods den anden 
halvdel op med et underlag pa 135 mm un
der vingetippen. Hold delene taet sammen 
ved at saette knappenale ned i braedtet. De 
skal placeres uden for det omrade, som 
glasvaevet skal dsekke. Hvis du ikke ma 
saette nale i bordet (!), kan du holde halvde- 
lene sammen med et par strimler tape under 
undersiden af vingen. Anbring nu glasvae
vet, som skal vaere mindst 80 mm bredt, ned 
over vingesamlingen, og lim det fast med 
epoxylim. Glasvaevet skal vaere helt maettet 
af lim, sa kom rigeligt pa. Du kan suge det 
overflodige op med papir fra kokkenrullen.

Nar epoxien er gennemhaerdet, tager du 
forsigtigt vingen af underlaget og vender 
bunden i vejret pa den. Understot den pa 
midten og lim pa samme made en strimmel 
glasvaev pa vingens underside. Nar det er 
gennemhaerdet, sliber du glasvaevets kanter 
lidt ned, sa det ser paent ud. Pas pa ikke at 
lave ar i den tilstodende balsabeklaedning.

Beklsedningen
Vi foreslar, at du beklasder hele modellen 
med en let beklaedningssilke, da dette giver 
modellen en storre styrke, end hvis du bru- 
ger plasticfolie.

Vi starter beklaedningsarbejdet med at 
forberede modellens struktur til beklaed- 
ningen. Du har allerede pudset hele model
len paent af, og nu giver du alt trae, som 
kommer i beroring med silken, to gange do
pe med mindst et par timers mellemrum. 
Nar den sidste gang er helt tor, pudser du 
igen det hele let med meget fint sandpapir.
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KA TANA i luften. Dette billede er a f f 0rste prototype, der har en anden udformning af tipperne end den endelige udgave. Bemcerk, at modellen er 
monteret med motoren liggende.

Vi foreslar, at du lasgger silken pa i vad 
tilstand, da det efter vor erfaring er det 
nemmeste og giver det bedste resultat.

Begynd med vingens underside og skaer 
et stykke silke til, saledes at det er lidt stor- 
re end den ene vingehalvdel. Kram silken 
sammen i din ene hand, og hold den ind un
der vandhanen, sa silken bliver gennemvad. 
Pres og ryst det overflodige vand ud, og an- 
bring sa silken over vingehalvdelen, idet du 
glatter den pasnt ud. Sorg for, at der er lidt 
udhatng til alle sider. Nu kan du forholds- 
vis nemt stramme silken ud, da den i sin va- 
de tilstand haefter af sig selv.

Smor nu dope pa silken i en bane pa et 
par centimeters bredde hen over vingen ved 
vingeroden, idet du sorger for at stramme 
silken ud mellem forkanten og bagkanten. 
Dopen vil traenge gennem silken og ga i for- 
bindelse med det dopelag, som du gav bal- 
sabeklasdningen tidligere. Brug fingrene til 
at gnubbe dopen ned i materialet. Du kan 
gore fingrene rene senere med acetone.

Vi skal arbejde hurtigt med dette her, sa

du gar straks til vingetippen, hvor vi ogsa 
fsestner silken med dope. Stram igen ud pa 
tvaers af vingen, og sorg ligeledes for, at sil
ken er rimelig stram i laengderetningen. Sa 
faestner du silken hele vejen langs bagkan
ten, og derefter langs forkanten, idet du he
le tiden strammer ud —■ denne gang pa 
tvaers af vingen. Tag dig ikke af, hvis der 
kommer hvide skjolder, nar du doper pa 
den vade silke. De vil forsvinde igen, nar du 
senere doper vingen. Er der rynker i be- 
klaedningen, nar du er faerdig, kan du nemt 
losne silken de nodvendige steder med do
pe, derefter stramme ud og lade dopen tor- 
re igen.

Nar silken sidder paent og ordentligt, sik- 
rer du helt ude ved kanterne med en yderli- 
gere gang dope, som du gnider ned i silken 
og balsaen. Nar det er tort, kan du med et 
barberblad skaere den overflodige silke af. 
Og om nodvendigt ga kanterne efter midt 
lidt dope pa fingerspidsen.

Den anden underside klares pa samme 
made, og derefter beklaeder du ligesadan

oversiden i to halvdelen. Beklasdningen 
skal aldrig bukkes om pa den modsatte side 
— den skaeres af i kanterne, sa der ikke 
bliver noget overlaeg.

Haleplanet beklaedes pa samme made i 
fire stykker. Halefinnen beklaedes ligeledes 
en side ad gangen, og det samme gaelder 
hojderorsklappen og siderorsklappen. Krop- 
pen beklaedes ogsa med en side ad gan
gen, sa du undgar at skulle ga om hjorner.

Torrer silken for dig under arbejdet, sa 
den bliver uhandterlig, kan du fugte den 
lidt mere undervejs med en forstover — el- 
ler simpelthen med fingrene.

Overfladebehandlingen
Nu skal hele modellen have nogle gange do
pe. Den bevirker, at silken forbliver stram, 
og at modellen bliver modstandsdygtig over 
for fugt og braendstof. Forste gang dope 
fortyndes med 50% acetone, og den ma pa- 
fores meget forsigtigt, da silken stadig er

fortscettes nceste side
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Vejledende skitse a f radioinstallationen. Vigtigt at have akku’en forrest i modeller!. Lees iovrigt i Modelflyve Nyt 2/81.

stebar. Silken bliver gennemvaedet af den 
tynde dope, men pas ρέ, at dopen ikke lo- 
ber ind i vingen eller danner kager pa in- 
dersiden af beklsedningen. Bevaeg derfor 
penslen i retning fra ribberne og mod de ab- 
ne omrader — aldrig. omvendt.

Nar det hele er tort — og det vil sige efter 
mindst et par timer — kan du give hele mo- 
dellen endnu en gang dope, som denne 
gang kun er fortyndet ca. 25%. Nu er ar- 
bejdet lidt lettere, men pas stadig pa. Nar 
denne gang dope er tor, kan du med et 
stykke fint sandpapir fjerne ujaevnheder 
ved kanterne. Herefter skal modellen have 
to eller tre gange ufortyndet dope — bedst 
med mindst en dags mellemrum mellem pa- 
foringerne. Den ufortyndede dope kan 
stramme ret kraftigt, og det medforer en ri- 
siko for, at den kan traekke vingen skaev. 
Lasg derfor vingen i en slags bedding — 
som da du samlede de to vingehalvdele — 
under svagt pres, mens dopen torrer. Men 
vent med at anbringe vingen pa beddingen 
til den er overfladetor — ellers k teber den 
fast til underlaget.

Den indvendige side af tankrummet skal 
ogs& have et par gange dope, sa det beskyt- 
tes mod udsivende braendstof fra tanken. 
Det samme gaelder undersiden af tanklaget.

Bemaling
De fleste vil gerne have lidt kulorer pa deres 
modeller, men pas pa med for meget farvet 
dope eller lak — det foroger modellens 
vaegt betragteligt.

Du kan f.eks. vselge en farvet silke til 
vinge og haleplan, som jo  er de store flader, 
og sa lade det vaere godt med det. Sa kan du 
muntre dig lidt med farvet dope pa krop og 
sideror samt f.eks. vingetipper og/eller den 
midterste del af vingen. Husk, at det er be- 
graensningens kunst, som er den vanskelig- 
ste.

Monteringen
Nu kan du anbringe de to  rorhorn i hen- 
holdsvis sideroret og hojderoret. Pas pa, at 
de vender til hver sin side af kroppen, s i 
traekforbindelserne ikke kan kollidere. 
Haengslerne til rorene limes pa plads med 
epoxylim. Forst i haleplanet og halefinnen. 
Og derefter, nar disse limninger er torre, i 
rorfladerne. Pas meget pa, at der ikke kom- 
mer lim i haengslernes omdrejningslinie, for 
s i  kommer rorene til at ga for traegt.

Tegning i fu ld  
storrelse
RC-unionen kan tilbyde tegning i 
fuld storrelse til KATANA. Som 
man vil kunne se, er tegningen pa to 
ark. Et med selve byggetegningen og 
et, hvor alle ribber, spanter osv. er 
indtegnet p i  de balsa- og krydsfi- 
nersplader, som de skal skaeres ud 
af. Med tegningen folger ogsa et ek- 
semplar af byggevejledningen.

Tegning plus byggevejledning ko- 
ster kr. 90,-, og man bestiller tegnin
gen ved at indsaette belobet p i:
Postgirokonto nr. 3 26 53 66 
RC-unionen 
v. Karen Larsen 
Rugmarken 80 
8520 Lystrup
og skrive »KATANA« p i  modtager- 
kuponen.

Vi skal have boret huller i motorfunda- 
mentet til motorskruerne, og det skal ske 
siledes, at motoren f i r  indbygget to gra
ders hojretraek, nar du ser kroppen bagfra. 
Derved udligner vi til en vis grad vridnings- 
momentet fra den venstrelobende propel. 
Motoren skal ogsi have lidt nedadtraek, og 
det opnar du ved at laegge en skive eller to 
mellem motorfundament og m otor ved de 
bageste skruer. Storrelsen af dette ned
adtraek bestemmes endeligt under indflyv- 
ningen.

Nu kan du montere motorfundamentet 
p i  motorspantet. Der er plads til, at du fra 
tankrummet kan holde pa de indvendige 
motrikker. Du kan valgfrit gore naesehjulet 
fast eller styrbart. Det er meget rart at kun
ne styre modellen effektivt pa jorden, men 
sa tenge du er uovet, risikerer du, at hjulet 
far nogle knubs under landingerne, og disse 
forplanter sig videre til servoen, og det har 
den ikke godt a f . Men det er op til dig selv 
at afgore. Der er ingen ben i at montere 
hovedhjulene, og sa mangier vi blot radio
installationen.

Radioinstallationen
Vi h a r  v a lg t ik k e  a t  v ise  r a d io in s ta l la t io n e n

pa byggetegningen af KATANA, da denne 
installation i hoj grad afhaenger af netop 
dit radioanteg. Men vi kan give nogle gene- 
relle retningslinier, og sa kan du selv over- 
fore dem pa dine forhold.

De tre servoer skal anbringes bagest i ra- 
diorummet — og det er det rum, du har til 
radighed i kroppen under vingen. Hvis der 
til dit radioanteg horer en monteringspla- 
de, bruger du den. Og den fastgores i krop
pen, ved at du limer en hardttraesliste i beg- 
ge kropssider, som du kan skrue den fast i. 
H ar du ikke en sadan monteringsplade, kan 
du lave en af 3 mm krydsfiner og montere 
den i kroppen pa samme made. Foran ser- 
voerne anbringer vi modtageren, og den 
skal pakkes ind i skumgummi, sa den be- 
skyttes dels mod vibrationer fra motoren 
og dels mod voldsomheder. Forrest place- 
rer du akkuen. Den er tung, og den vil vol- 
de betydelig skade, hvis den — under en 
brat opbremsning — plojer sig vej frem 
gennem de ovrige radiokomponenter. For 
at holde styr pa tingene, kan det vaere nod- 
vendigt at lime et par lave spanter pa tvaers i 
kroppen pa relevante steder, saledes at du 
far nogle »base«, som du kan anbringe tin- 
gene i.

Kontakten anbringes i den kropsside, 
som vender bort fra motorens udstodning, 
sa du ikke risikerer at fa uforbraendt 
braendstof i den.

Antennen fores ud gennem et lille hul i 
kroppens overste del og fores op til toppen 
af halefinnen, hvor den faestnes med et 
gummiband. Hvor antennen gar ud gen
nem kroppen, sikres den pa indersiden af 
kropen med en knude eller lignende, sale
des at et ryk i antennen ikke kan forplantes 
til modtageren, hvor antennen sa kunne 
rykkes los, uden at du kan se det.

Vi foreslar, at du overforer servoernes 
bevaegelser til rorfladerne ved hjaelp af 
bowden-kabler. De skal ubetinget vaere af 
kunststof. Metalkabler, der ligger parallelt 
med antennen, kommer der ikke noget 
godt ud af. De ydre ror til bowdenkablerne 
ma indbygges, inden du gor kroppen faer- 
dig, sa vi haber, du har te s t  denne vejled- 
ning omhyggeligt, sa du har vaeret forbe- 
redt pa dette. De skal ga i sa lige linie som 
muligt fra servoarm til rorhorn. Og de skal 
gores fast nogle steder undervejs, sa de lig
ger stabilt. Hvis du kratter lidt op i overfla-
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Tegningen til KA TANA er delt pa to ark. Det ene er en normal modeltegning (se side 34), mens det andet er en materiale- 
tegning, hvoraf man kan se, hvordan materialerne udnyttes bedst muligt (herover). De to tegninger koster tilsammen 90,- 
kr. og bestilles fra  RC-unionens sekretariat.
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den pa kunststoffet, kan du lime det med 
epoxy.

Vi skal iovrigt henvise til artiklen om 
»Planlaegning og udforelse af radioinstalla- 
tionen«, som blev bragt i Modelflyve Nyt 
nr. 2/1981.

Klargering
Vi skal have braendstoftanken anbragt i 
tankrummet, hvor den stottes af balsaklod- 
ser eller skumgummi. Bor hul i motorspan- 
tet til brtendstofslangen til motoren, og for 
ogsa udluftningsslangen ud af kroppen.

Sa skal vi have modellen afvejet, sa den 
balancerer nojagtigt i tyngdepunktet, som 
vist pa tegningen. Afvejningen skal ske 
med tom braendstoftank, men iovrigt med 
modellen i flyveklar stand med propel osv. 
Passer tyngdepunktet ikke, kan du maske 
rokere lidt med radiokomponenterne, bedst 
med akkuen, sa det kommer til at passe. El
lers ma du lime en lille smule bly fast i nae- 
sen eller halen pa modellen.

For vi kan tage pa flyvepladsen, skal vi 
ogsa have kontrolleret, at modellen er lige, 
og det gor du ved at samle den, saette den 
pa et bord og ga rundt om den og betragte 
den kritisk fra alle vinkler.

Endelig skal vi have kontrolleret, at mo
dellen ruller lige pa hjulunderstellet, nar du 
giver den et skub. Gor den ikke det, sa ret 
hjulene ind, sa ogsa dette er i orden.

Flyvningen
KATANA er en sasrdeles stabil og godmo- 
dig model at have med at gore. Men vi vil 
alligevel — sa kraftigt som det er os muligt 
— anbefale, at du soger kvalificeret hjaelp, 
nar du skal ltere at flyve med den. Dette er 
din forste motormodel, sa det er jo  bade

modellen og dig selv, som skal »indflyves«. 
Derfor — tag kontakt med en radiosty- 
ringsklub for at fa hjaslp og vejledning. 
Adresser pa samtlige danske klubber findes 
i dette nummer af Modelflyve Nyt.

God fornojelse! □

40



Linestyret kampflyvning fra A  til Z
Bjarne Schou (tv.) og Benny 
Furbo i kamp, efterar 1982.

-  eller »Alt om serpentine-klipning fo r  linestyringspiloter«

Linestyret kampflyvning — i 
daglig tale combat — kan vsere 
nervepirrende spaendende at 
overvaere — for slet ikke at tale 
om at flyve.
For at gore denne gren af vor 
alsidige hobby og sport 
tilgaengelig for sa mange som 
muligt, har vores linestyrings- 
redaktor Benny Furbo skrevet et 
mammut-vaerk om emnet.
Vi starter i dette nummer i roligt 
tempo med at se pa bygningen af 
en combatmodel — og fortsaetter 
senere med flyveteknik med meget 
m ere .......

Er du interesseret i combat? Na, ikke!
— Sa pas pa ikke at gore som mig, for 

min interesse for combat startede faktisk 
med, at jeg var mere end normalt interesse
ret i en pige, der kom i den lokale linesty- 
ringsklub. Hvad gor man ikke for disse yn- 
digheder — jeg begyndte at flyve linestyret 
combat — ikke af interesse, men for at im- 
ponere damen lidt. Og sa siger man, at 
kvinder er roden til alt ondt!!!

Jeg vil ikke gore Modelflyve Nyt til et 
novelleblad — sa vaek med romantikken og 
til sagen — combat.

Combat — hvad der det?
Har du ikke tidligere set en combatkamp, 
kan det nok vaere vanskeligt at forestille 
sig, men man skal vaere to, der pa samme 
tid flyver med en linestyret model i samme 
cirkel, dvs. at man star ved siden af hinan-
den.

Efter modellerne har man et ca. 3 meter 
langt stykke crepe-papir, som er fastgjort 
til modellen med en ca. 2 meter lang snor. 
Da linerne skal vaere lige lange pa begge 
modeller, kan man ved at placere sin model 
bag den anden klippe modpartens crepepa- 
pir i stykker med motorens propel.

Dette forsoger begge at gore pa samme 
tid, og derved opstar kampen. Under kam- 
pen er det muligt at folge hinanden rundt i 
de forskellige manovrer, som man normalt 
kan flyve alene, men dette kraever naturlig- 
vis, at modellerne folges. At folge efter en 
anden model med sin egen kraever naturlig- 
vis ovelse.

Combat flyves til konkurrencer efter 
nogle Internationale regler, som kan kobes 
fra Linestyrings-Unionen, men de vaesent- 
ligste er kort:

1. Skal flyves pa graesbane.
2. Piloten har ret til 2 mekanikere og 2 mo

deller pr. kamp.
3. 1 minut opvarmning umiddelbart efter- 

fulgt af 4 minutters kamptid.
4. Mekanikerne skal baere styrthjelm.
5. 100 points pr. klip i papir, 1 point pr. 

sek. lufttid og 1 minuspoint pr. sek. 
jordtid i kampperioden.

I dansk diesel-combat aendres 2 til: Piloten 
har ret til 1 mekaniker og 1 model pr. 
kamp.

Hvad kan det bruges til?
Combat er en form for konkurrenceflyv- 
ning, da man naturligvis skal flyve mod 
hinanden, men at flyve combat er ikke ens- 
betydende med, at man absolut skal fare 
rundt til den ene konkurrence efter den an
den. Combat kan udmaerket flyves »for 
sjov« af dig og dine modelflyvevenner pa 
jeres flyveplads, men den store forskel ved 
at tage til nogle konkurrencer er, at 1 vil 
kunne »opsnuse« nogle fiduser og maske 
hente ny inspiration i flyvningen og fa ret- 
tet et par ting ved modellerne. Ved danske 
combatkonkurrencer er der en livlig snak 
om modeller og flyvning blandet ind i den
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En gammel kending, Dominator, beklcedt med nylon. En meget holdbar model.

almindelige hyggesludder. Og sa flyver vi 
egentlig ogsa »for sjov« blot med den a n -  
dring fra for, at vi heist flyver mod nogen, 
som vi sjseldent flyver mod, for det er n a -  
sten altid mere spandende end de sasdvan- 
lige »travere«.

Er du medlem af en klub eller maske del- 
tager du i modelbygning i ungdomsskolen, 
eller er du bare ganske almindelig, sa prov 
at fa nogle af kammeraterne med pa vog- 
nen, sa I i faellesskab kan ga i gang.

Vil du ikke flyve combat, sa ville det ma
ske alligevel vaere en ide at bygge og flyve 
combatmodeller, for de er naesten altid 
konstrueret til at vaere meget staerke og 
velflyvende. Sa lige bortset fra, at modeller- 
ne ikke minder om »rigtige« fly, er de me
get gode at ove sig med.

Malsaetning
Jeg vil i det folgende forsoge at give en be- 
skrivelse af combat fra »begyndelsen« til et 
sa avanceret punkt, som jeg er i stand til.

Det er klart, at en sadan beskrivelse vil 
blive noget ensidig, idet jeg naturligvis vil 
skrive ud fra mit synspunkt, men jeg vil al
ligevel prove, om jeg kan give udtryk for 
andres opfattelse ogsa.

Ligesa indlysende er det, at du ikke ved 
at lasse dette kan ga til byggesaet, flyveplads 
og sa bygge perfekte modeller og flyve per- 
fekt combat. For det forste findes det per
fekte ikke (noget af det spaendende), og for 
det andet kan det efterfolgende kun vaere 
en hjaelpende hand, som kan stotte dig i di
ne bestraebelser efter det perfekte.

Starten
Den forste beslutning vil naturligvis dreje 
sig om modellen, der skal bygges, og her er 
den afhangig af flere forskellige ting:

1. MOTOR — du ma nodvendigvis val- 
ge model efter den motorstorrelse, som du 
er/kom m er i besiddelse af. Er I nogle styk- 
ker, er det nodvendigt, at I vaelger samme 
storrelse.

A f hensyn til udvalget af modeller ma I

begranse jer til enten 0,8 eller 2,5 cm3 mo- 
torer. Og om det sa skal vaere diesel eller 
glod — ja, det er igen vanskeligt, for diesel- 
motoren er generelt langsommere end glo- 
den, og det er dermed lettere at styre mo
dellen, og du vil have lettere ved at undga 
sammenstod i luften, og din model vil have 
lettere ved at overleve et styrt. Til gengaeld 
er gloderorsmotoren lettere at starte og ind- 
stille — safremt du ikke har erfaring med 
motorer, ellers ikke.

Har du mulighed for at fa hjaelp med 
motorstarten, sa vil jeg rade dig til at kobe 
en 2,5 cm3 dieselmotor, f.eks. PAW , 
MVVS eller som top valg en Oliver Tiger 
Mk. IV.

2. DIG SELV — her ta n k e r jeg pa, om 
du har tidligere erfaring i modelbygning, 
for har du ikke det, vil jeg absolut tilrade 
dig at starte med et byggesaet. Muligheder- 
ne her er desvarre s ta rk t begransede, men 
for 0,8 cm3 m otor findes Little Bugbear og 
for 2,5 cm3 motor Warlord.

Har du erfaring nok til at bygge model
len efter tegning, har du flere muligheder, 
f.eks. »Tanti«, der er beregnet til 0,8 cm3 
motor og som omtales i Modelflyve Nyt nr. 
4/82, eller 2,5 cm3 modellen »Diesella«, 
som du kan la se  om i Modelflyve Nyt nr. 
2/82. I forbindelse med denne artikels fort- 
sattelse vil der i et senere nummer komme 
tegning til en combatmodel.

Modellen
Det er naturligvis meget vigtigt, at din mo
del bliver velbygget, bade fordi den skal 
v a re  holdbar, og fordi den naturligvis skal 
v a re  velflyvende. Jeg vil i det folgende tage 
nogle af hovedpunkterne op ved bygning af 
en balsakonstruktion, og senere vil jeg 
komme ind pa fremstilling af combatmo
deller i skum. Jeg vil yderligere tillade mig 
at koncentrere mig om modeller til 2,5 cm3 
motorer, som ogsa kan bruges ved andre 
motorstorrelser — dog med andre dimen
sioned

Limning
Til bygning af tram odellen anvender jeg 
tre slags lim: snedkerlim, celluloselim og 
epoxy.

Generelt om limning kan siges, at brug af 
for meget lim ikke ger limningen starkere 
— kun tungere. Du skal derfor bruge limen 
med omtanke, og kun lige netop i den rigti- 
ge m angde. Den bedste made at fa en god 
limning pa er altid at lave gode pasninger 
og lade limen torre under pres.

Snedkerlimen bruger jeg til motorfunda- 
mentet, forkant og bagkant, dog kun pa 
steder, hvor limningen kan kommer under 
godt pres, dvs. under brug af skruetvinger. 
Nar du bruger snedkerlim, sa brug altid 
mindst muligt, ligesom limningen altid skal 
under pres, mens limen torrer — gerne i 
mindst 24 timer, sa limen ikke vrider din 
model.

I stedet for snedkerlim kan du bruge en 
af de nyere vandbaserede hobbylime, som 
f.eks. SIG-Bond, Tite-Bond, Wilhold, 
Britfix W ood Glue.

Celluloselim bliver brugt til ribberne og 
trekantforstarkninger, hvor det ikke er 
muligt at sa tte  sarlig  stort pres pa limnin
gen. Alle limflader, der naturligvis passer 
godt sammen, bliver forlimet. Lim pa fla- 
derne — torre — ny lim og s a t  sammen 
(det kaldes med et fagudtryk 
»drankning«). Stederne holdes sammen 
med knappenale/m aletape og til sidst bliver 
samlingerne givet et tyndt lag lim udenpa.

Epoxy er tungt og bruges derfor kun, 
hvor det er absolut nodvendigt med en 
s ta rk  limning. Dette galder ved den endeli- 
ge palimning af m otorfundamentet, tank 
og trekantsfundament. Ved disse steder 
kan det ogsa v a re  sv a rt at lave en perfekt 
pasning, ligesom det ikke altid kan komme 
ordentligt i spand . Der findes mange typer 
epoxy-lim, men jeg bruger nas ten  altid en 
langsomt torrende, da den bedre tranger 
ind i trae t. Husk endelig at v a re  meget 
omhyggelig med at blande — folge brugs- 
anvisningen noje.

Epoxy er som tidligere n av n t i Modelfly
ve Nyt allergifremkaldende, sa brug hand- 
sker og vask handerne grundigt med sabe 
efter brug af epoxy, hvis du har faet noget 
pa huden (jo kortere hardetid  epoxylimen 
har, jo  storre chance er der for allergireak- 
tioner ved brugen af den).

Combatmodellers konstruktion
Hvis vi ser pa de krav, vi ma stille til en 
combatmodel, kan vi samtidigt finde ud af, 
hvor vi skal passe ekstra pa ved bygningen 
af modellen.

Kort byggetid ma vi krave, da vi jo  kan 
risikere, at modellen bliver smadret eller be- 
skadiget i kampens hede. For at opfylde 
dette ma konstruktionen v a re  simpel, hvil- 
ket naturligvis ogsa gor reparation lettere.

Manovredygtighed ma ogsa v a re  godt, 
idet vi skal kunne slippe fra modstanderen 
og ligeledes folge ham. Her kommer vi ind 
pa, at modellen skal v a re  stabil og let at 
flyve — for ingen kan folge efter en andens
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Fig. 1. Meget forenklet billede a f de krcefler, som puvirker modellen, nar den rammer jorden lodret 
med stramme liner.

model, hvis man i forvejen har svaert ved at 
styre sin egen. Sma manovrer opnas bl.a. 
ved en lille planbelastning, og det vil sige, at 
modellen skal vaere let, men dette strider 
delvist mod naeste krav.

Naeste krav er nemlig styrke, som vi na- 
turligvis ikke kan fa uden at lasgge noget 
ekstra vaegt pa modellen, vel og maerke pa 
de rigtige steder. En combatmodel vil altsa 
blive et kompromis mellem nogle forskelli- 
ge onsker, hvor sma manovrer og holdbar- 
hed star i det storste modsaetningsforhold 
— dog er det ikke svaert at vaelge, da det er 
umuligt at flyve combat med en smadret 
model, der har kunnet lave sma manovrer. 
Vi ma derfor laegge meget stor vaegt pa at 
bygge en staerk model, og sa lave den sa let 
som muligt.

Skal vi lave en staerk model, ma vi ogsa 
vide, hvor styrken skal placeres. Ser vi pa 
fig. 1, der viser en model, der lodret ram
mer jorden med stramme liner (»staende 1- 
tal«), ser vi, at motorfundamentet skal 
bremse modellen. Tipperne vil prove at 
presse sig frem, hvorved de forsoger at 
traekke bagkanten over. Tipperne vil ligele- 
des forsoge at presse forkanten frem.

Det kan stort set sammenlignes med, at 
vi spaender modellen fast i m otorfunda
mentet og derefter traekker kraftigt frem i 
tipperne. Vi har altsa et vaegtstangsprincip 
med kraft x arm. Modellen er swedes har
dest pavirket ved midterribben (motorfun
damentet), og pavirkningen aftager grad- 
vist ud mod tipperne. Styrken skal derfor 
vaere storst omkring midten og derfra afta- 
ge gradvist mod tipperne.

At der sa i nogle combatkonstruktioner 
forekommer et spring i styrken 10-15 cm 
fra midten er begrundet med, at nar model
len gar i stykker, vil man gerne have brud- 
det et sted, hvor det er let at reparere, men 
det svaekker absolut konstruktionen vae- 
sentligt.

Samtidigt med ovenstaende vil alle dele, 
der befinder sig bagest forsoge at komme 
frem. For at hindre dette ma vi lave halen 
sa let som muligt, samtidig med at modellen 
er stiv nok til at undga at blive presset sam- 
men, og her er midterribben meget vaesent-
lig·

De fleste konstruktioner kan holde til 
ovenstaende, hvor de stramme liner sorger 
for, at modellen rammer jorden ens hver 
gang. Svaerere bliver det straks, nar model
len gar pa slappe liner og altsa er fuldstaen- 
dig ude af kontrol. Her vil en af tipperne 
oftest ramme jorden forst, som regel yder- 
tippen. Derved bliver modellen pavirket 
delvist modsat af for, se fig. 2. Modellen vil 
begynde en kraftig rotation omkring tyng- 
depunktet.

Forkanten bliver bojet bagud, og bag
kanten presset sammen. Dette kunne mo
dellen godt holde til (muligvis), hvis det ik
ke var fordi, den rent faktisk vejer mere — 
utroligt — men det skyldes, at i forste til- 
faside betyder motorens vaegt {Zi-Vi model- 
vaegt flyveklar) ikke noget, da den jo  stand- 
ser sig selv, hvorimod den i sidste tilfaelde 
skal regnes med i modellens vaegt, og det er 
en meget kraftig vaegtforagelse.

Nu er det ikke altid, at modellen gar i 
stykker ved ufrivillig landing pa slappe li
ner, men det skyldes som regel held. Vi vil 
kun ved at bruge for meget materiale (dvs. 
bygge for tungt) kunne tage hojde for disse 
skasvc og delvist uforudsigelige landinger. 
En bedre made at undga dette pa, er at byg
ge velflyvende modeller — sit slappe liner 
undgas.

Modellen skal jo  ogsa holde i luften un
der manovrer, og her vil pavirkningerne 
igen vaere storst ved midten og aftage grad- 
vis udad. Dette er dog sjaeldent et problem 
ved balsamodeller, hvorimod det kan vaere 
et problem ved hurtige og manovredygtige 
skummodeller, hvorfor jeg vil vende tilbage 
hertil senere.

Forkanten
I en traditionel traekonstruktion er forkan
ten en meget vaesentlig del, da den skal vae
re en stor del af styrken og vingeprofilet.

Den bestar enten a f  en helbalsastang, el- 
ler ogsa er den opbygget. Det er muligt at 
kobe forkanter, der er profileret, hvilket 
har den fordel, at profilet helt sikkert bliver 
symmetrisk.

Jeg foretraskker som regel at opbygge 
forkanten, da det er lettere at finde passen-

Fig. 2. Meget forenklet billede a f de kreefter, som pdvirker modellen, nar den rammer jorden lodret 
med slappe liner.

de balsa i mindre tykkelser, ligesom det er 
lettere at fa en lige forkant uden skaevheder 
— som bliver ved med at vaere sadan.

Udskaerer man f.eks. 4 stk. forkanter pa 
25 x 25 x  1000 mm af en plade pa 
25x100x1000 mm, vil der naesten altid 
opsta skaevheder, da der ofte er spaendinger 
i traeet, som udloses ved gennemskaeringen. 
Safremt man derimod limer forkanten sam
men af flere stykker balsa, vil lim /balsa 
holde den form, som den blev limet under. 
Dog skal du passe pa ikke at bruge for me
get lim, da forkanten sa bliver for tung. Det 
er ogsa vigtigt, at limningen er under pres i 
mindst 24 timer for at undga, at snedkerli- 
men traekker forkanten skaev.

Balsa til en forkant skal vaere tip-top 
med p an e , lige arer, og der ma endelig ikke 
vaere abenbare svagheder i traeet. Se godt 
pa det og prov om du kan fa noget erfaring 
i at vurdere balsa. Prov evt. at styrkeprove 
noget af dit overskudsbalsa og laeg maerke 
til, hvor let og hvordan det braekker i for- 
hold til aretegning mv. Jeg foretraekker 
naesten altid mellemhardt balsa pa 80-100 
gram pr. dm5. Efter uheld med modellen, 
hvor forkanten er braekket, sa prov at se pa 
traeet og find arsagen til, at den er braekket 
netop der. Dette med at finde arsager er 
forovrigt generelt en god ide— find altid 
arsagen, nar noget gar skaevt.

0verst og nederst 10 mm balsa, 
laget i midten f.eks. 8 mm balsa.

Fig. 3

Tilbage til opbygningen, hvor man oftest 
vaelger enten tvaersnit A eller B (se fig. 3) i 
den »ra« forkant.

A har den fordel at veje mindre, give 
bedre limninger af forkant/ribber, vaere 
mere reparationsvenlig og sa kan den op- 
bygges samtidigt med resten af modellen.

Mine forkanter er som regel opbygget ef
ter metode A med en fyrreliste pa ca. Ά  af 
laengden af forkanten placeret i hulrummet 
omkring midten. Fyrrelisten er naturligvis 
tilspidset i enderne (se fig. 4).

Styrken omkring midten kan ogsa laves 
ved at saette ekstra balsa pa forkanten ved 
midten (se fig. 5), og det giver den bedste 
styrkefordeling, men til gengaeld er det 
meget sjaeldent, at fyrrelisten bliver smad
ret, hvilket gor det lettere at foretage repa- 
rationer i balsaen.

Angaende styrke/reparation, sa er det 
klart, at vi onsker en forkant, som aldrig 
gar i stykker, og siifremt det alligevel skulle
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Midterlinie

Fig. 5

\________________________________________________

Forkant set fra oven ,
_k

Γ _____________________________ _____________________  /
\ ,  . ; hulrum udfyldtmed balsa 1
Γ fx b mm balsa 7

------------------------- -—  /
Midterlinie

ske — sa skal den vaere let at reparere. Vi 
skal derfor have en forkant med hoj styrke 
omkring midten, der i princippet aftager 
jaevnt mod tipperne. Vi vaelger dog som 
hovedregel altid at gore forkanten ekstra 
kraftig omkring midten for at undga brud 
netop der, men ved alle forstaerkninger o. 
lign., gaelder det, at de skal aftage gradvist 
— altid. En forkert placeret forstaerkning 
kan faktisk den modsatte virkning af 
hensigten, da f.eks. et meget stift stykke pa 
forkanten ligesom overforer belastningen 
til andre partier, der sii bliver yderligere be- 
lastet. Du skal derfor altid forst overveje, 
nar dine forkanter braekker samme sted, 
om du evt. skal fjerne noget at styrken for 
at gore den mere jaevn, og dermed gore for
kanten stasrkere.

Bagkant
Som det fremgik under afsnittet med com- 
batmodellens styrke, sa skal bagkanten 
kunne modsta at blive bojet fremad, lige
som den skal modsta trask.

Den mest anvendte made at opna dette 
pa er at laegge en fyrreliste foran pa bag
kanten og evt. glasfiberforstaerket tape 
bagpa. Desuden skal bagkanten i stil med 
forkanten have storst styrke ved midten, 
som derefter aftager gradvis udad.

Jeg anvender altid den beskrevne metode

og bruger 6 mm mellemhardt balsa og 1,5 
mm eller 3 mm fyrreliste. Nar jeg samtidig 
anbringer glasfiberforstaerket tape pa bag
kanten, opnar jeg en form for I-bjaelke, 
hvor balsaet blot er fyld.

Det er naturligvis vigtigt, at bagkanten 
ikke vrider sig, og at limningerne er udfort 
sa prascist som muligt — bade af hensyn til 
styrke og flyveegenskaber. Du ma heller ik
ke fa bagkanten til at blive for tung (lim), 
da du sa skal have motoren alt for langt 
frem med svagt motorfundament til folge.

Inden du limer modellen sammen, sa lav 
bagkanten faerdig, evt. sat sammen med 
haleplanet.

Ribberne
Profilet i den saedvanlige combatkonstruk- 
tion er stort set med parallel over- og un
derside, dog rundet ved for- og bagkant, li
gesom det ofte er lige tykt inde ved roden 
som i tippen. Der er derfor ingen grund til 
nogen saerlig avanceret fremstillingsmeto- 
de, da profileringen foretages til sidst. Det 
meget enkle profil laves ikke af hensyn til 
flyveegenskaberne, men derimod for at op
na kort byggetid og let »masseproduk- 
tion.«

Ribberne udskaeres som firkanter med 
udskaering til bagkant og evt. til forkant. 
Det er lettest at fremstille ribberne til to el

Opm&linger af 4 stk. ens ribber ρέ en balsaplade.

ler flere modeller pa samme tid, da de er 
parvis ens i modellen og kan laves tre eller 
flere ved siden af hinanden fra samme 
bredde i balsapladen. Der kan saledes af- 
mserkes laengde og dybde af forskellige ud- 
skaeringer pa flere ribber pa samme tid (se 
fig- 6).

Alle afmaerkninger, som gar pa langs af 
ribben, opmaler jeg med stregmal. Det er 
hurtigt og giver samme mal hver gang. Ene- 
ste ulempe er den lidt mere besvaerlige ud
skaering, som kraever lidt ovelse. For at ty- 
deliggore »ridserne« kan man evt. traekke 
dem igennem med en bled blyant. Er du ik
ke saerdeles ovet i at bruge hobbykniv, skal 
du bruge en lineal eller lignende til at skaere 
efter.

Normalt er alle ribber af 3 mm balsa — 
heist quartergrain, men det er nok svaert at 
fa fat i. Jeg vil heist ikke bruge balsa her pa 
over 80 g /dm 3. Jeg omregner iovrigt vaeg- 
ten pa mit balsa til g /dm 3 og skriver det pa 
balsaet — pa den made kan jeg sammenlig- 
ne forskellige pladestorrelser og tykkelser.

De to ribber, som sidder naermest mid- 
terribben, laves saedvanligvis af 6 mm balsa 
for at give midterstykket ekstra styrke, da 
du jo  nok husker fra afsnittet om model- 
lens styrke, at haleplanet vil forsoge at 
komme fremad ved styrt.

Nar du laver hul i ribberne til udforings- 
wiren, sa lav dem sa sma som muligt af hen
syn til styrken. Til dette bruger jeg en spids 
rundfil pa 3 mm diameter. For at forage 
ribbernes styrke er det af nogle blivet brugt 
at saette plastfilm pa begge sider af ribber
ne. Det forager ogsa styrken, men er tem- 
melig besvaerligt.

Udskaering 
til bagkant

Midterribben
Midterribben udgor som tidligere naevnt en 
meget vaesentlig del af styrken i modellen. I 
den saedvanlige com batkonstruktion har 
der indtil nu vaeret anvendt flere forskellige 
typer, og det kan vaere vanskeligt at udpege 
den absolut bedste. De forskellige opbyg- 
ninger fremgar af fig. 7.

Type A: har jeg aldrig brudt mig om, da 
det rent styrkemaessigt ikke er saerlig smart 
at placere blodt trae (balsa) pa begge sider 
af hardt tree (krydsfiner), men alligevel har 
den vaeret saerdeles meget anvendt, maske 
pga. vaegten.

Type B: har jeg brugt en del, da den er 
velegnet til masseproduktion og har vist sig 
at vaere forholdsvis staerk. Den har yderli-
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gere den fordel, at alle limninger kan blive 
gode, da midterribben samles samtidigt 
med resten af modellen, og derfor er chan- 
cen for evt. at vride bagkanten ogsa mini
mal. Den er dog forholdsvis tung pga. man
ge limninger.

Type C: har jeg anvendt en del for nogle 
ar siden, men gik bort fra den igen, da ud- 
skaeringer og limninger ikke altid blev til- 
fredsstillende (som type A). Nu er jeg dog 
begyndt at bruge den igen, da den rent styr- 
kemaessigt er en meget fornuftig losning. 
Ribben beklaedes pa siderne med ca. 0,8 
mm krydsfiner (snedkerlim), dog kan du 
ogsa med held anvende f.eks. birkefiner el- 
ler tyndere krydsfiner. Du skal vaere saerde- 
les omhyggelig med dine udskaeringer til 
trekantsfundament og bagkant, da det er 
uhyggeligt nemt at lave disse skaeve, lige- 
som limningerne disse steder skal gores med 
ekstra omhu.

Type D: er indtil nu nassten udelukkende 
blevet brugt i skummodeller, og her har den 
vist sig at have ret god styrke, og samtidig 
er den god til at blive masseproduceret. Nar 
den skal fremstilles, starter du naturligvis 
med at udskaere alle delene, hvilket med 
fordel kan gores pa en bandsav, da du her- 
ved undgar skaeve flader. Du limer (sned
kerlim) fyrrelisterne pa balsaklodsen (husk

Fig. 7, type D.

areretning) og lader dette torre. Du kan nu 
sarnie fyrrelisterne om afstandsklodsen 
med snedkerlim og skruetvinge. Det er nu 
let at se, om samlingen er skaev ved at se pa 
langs af ribben, og er den det, rettes fejlen 
naturligvis.

Bruger du denne ribbe i en traekonstruk- 
tion, sa vent med at »samle« sidste del af 
ribben, indtil du har samlet resten af mo
dellen og kan sarnie ribben direkte pa bag
kanten, da dette giver en betydelig bedre 
limning. Du ma ligeledes vaere opmaerksom 
pa, at ribben ikke giver noget profil, hvor- 
for du ma finde en losning pa dette.

Tanken
Tanken skal opfylde de krav, vi normalt 
stiller til tanke, nemlig give motoren en 
jaevn forsyning med braendstof under alle 
forhold, samt vaere ekstra holdbar, da 
combattanke let bliver meget kraftigt pavir- 
ket.

Som materiale skal du bruge messingror 
med 2 mm indvendigt hul og heist hvidblik. 
Safremt du ikke kan finde hvidblik i en for- 
retning, sa kan du klippe en dunk eller lig- 
nende i stykker. Vil du bruge messing, skal

fortscettes nceste side

(bemaerk ^reretningen)

45



Fig. 9. Trekanterne skal tilpasses omhyggeligt, sa bliver vingen stcerkest. Bemcerk ireretningen i 
trceet, som trekanterne er skaret ud af.

du vaere opmaerksom pa, at det har en ten- 
dens til at revne, og du skal derfor bruge 
noget ekstra kraftigt, absolut minimum 
0,25 mm.

Fig. 8 forestiller en normal combattank.
Motoren skal kunne kore 5 min. pa en 

tankfuld, hvorfor storrelsen afhasnger af 
motoren, f.eks. Oliver: 2 x 4 x 5  cm, Webra 
Mk. 2: 2 x 5 x 5  cm. Er du i tvivl, sa prav 
motoren pa en teststand (den skal jo  allige- 
vel kores til) og se, hvor meget den bruger 
pa 5 min. Regn med lidt mere og lav din 
tank pa samme made som skitseret.

Jeg starter gerne med at lave den firkan- 
tede »kasse« uden endefladerne — rarene 
tilpasses — loddes (ogsa indvendigt) — en- 
derne loddes pa.

Det lyder let, men er faktisk temmelig be- 
svaerligt/drilagtigt. For at fa et godt resul- 
tat, har jeg nogle rad, som jeg selv folger. 
Om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke, men 
de virker.

Metallet skal vaere fri for fedt og andre 
urenheder, og en lille afpudsning med groft 
sandpapir efter rensning med f.eks. acetone 
virker udmasrket. Inden lodningen pabe- 
gyndes, skal loddestedet have en god gang 
loddevand.

Loddekolben skal vaere varm, meget 
varm. Der ma ikke vaere problemer med at 
f& loddetinnet til at smelte/flyde. Der kan 
saette sig en belaegning pa loddekolbens 
spids, der virker isolerende. Rens af — sa 
loddetinnet ogsa vil sidde pa loddekolbens 
spids. Nar temperaturen er rigtig, skal lod
detinnet flyde naesten som vand. Laeg maer- 
ke til, at loddestedet bliver rigtig gennem- 
varmt — ellers holder lodningen ikke.

Samlingerne — her skal metalstykkerne 
s& taet pa hinanden som muligt — klem 
med en tang el. lign. Husk bagefter at give 
vaerktojet noget olie, da loddevand frem- 
kalder rust. For at holde vaegten nede pa 
tanken, skal du prove at bruge sa lidt tin 
som muligt. Vil tinnet ikke flyde ud, er der 
to muligheder: for lidt varme eller du skal 
bruge mere loddevand (renere loddested).

Hullerne i pladerne ma ikke bores, men 
skal stikkes med en syl eller lignende. Dette 
giver en passende loddeflade, der kan hol
de.

Messingror kan vaere vanskelige at boje, 
men det bliver blodere, nSr du har haft det 
varmet op til rodglodende — husk at rense 
bagefter. Inden du bojer roret, sa prov at 
puste gennem det — laeg maerke til mod- 
standen. Bliver denne modstand noget stor- 
re efter bojningen — sa ma du begynde for- 
fra med et andet stykke ror.

N&r tanken er faerdig, sa rens den grun- 
digt for fedt og prov den pa folgende made: 
Saet braendstofslanger pa og saet tryk pa 
tanken, som holdes under vand. Utaetheder 
vil afslore sig ved luftbobler, der pibler ud 
fra tanken. Trykket kan du lave med hvad 
som heist — munden, fodboldpumpe, 
sprojte eller din nabo (trykkes hardt pa ma- 
ven). Du ma gerne saette kraftigt tryk pa, 
men deformer ikke tanken.

Mine tanke vejer ca. 22 gram — vejer di
ne mere, sa brug ikke  tyndere metal, men

mindre loddetin. Vejer de mindre, sa laer 
mig det.

Samling af modellen
Jeg venter altid med at sarnie modellen, 
indtil alle dele er skaret ud med undtagelse 
af trekantforstasrkninger, som skal tilpas
ses individuelt.

Forste trin pa samlingen er at fa bag- 
kant/haleplan sat sammen og pudset af. 
Det er altid lettest at fa denne samling rigtig 
ved at foretage den oven pa tegningen, men 
pas pa ikke at lime dine ting fast til tegnin
gen. Herefter startes med at saette for- 
kant/forste forkantsliste fast pa bygge
braedtet, sa den er fuldstcendig lige. Model
len kan nu opbygges stille og roligt, mens 
alle dele fastgores til byggebraedtet. Min 
raskkefolge er tipribber — midterribbe — 
bagkant — ovrige ribber — rest af forkant 
(ved opbyggede) — trekantsforstaerkninger 
— tipper.

Husk, at tipperne skal veje sa lidt som 
muligt, og at alle trekantsforstaerkninger 
skal have areretning som vist pa fig. 9. Det
te giver sammenholdt med, at de placeres, 
hvor modellen vil blive trykket sammen, 
langt de staerkeste forstaerkninger.

Der er en ting, som du absolut ma have 
din opmaerksomhed henledt pa under 
ovennaevnte samling, og det er, at midter- 
ribben ikke sidder sadan, at bagkanten vri- 
des. Dette problem opstar lettest, hvis dine 
midterribber er gjort faerdige inden samlin
gen af resten.

Nar du er naet sa langt som nu, skal du 
lade modellen blive pa byggebraedtet godt 
fastspaendt i mindst 24 timer, sa limen kan 
blive gennemtor. Fjerner du den forinden, 
risikerer du meget let, at din model bliver 
trukket skaev af den torrende lim. Du kan 
jo  ogsa sagtens udnytte tiden med at lave 
motorfundament, tank, styretoj eller ma- 
ske skaere trae ud til naeste model.

Mindst 24 timer efter samlingen kan du

losne modellen fra byggebraedtet og foreta
ge en kontrol af samlingen ved at tage mo
dellen med en hand pa hver tip og bagkan
ten mod dig selv. Se nu efter om bagkant og 
forkant ligger i samme plan, dvs. at vingen 
ikke vrider. Se ogsa efter at modellen nu er 
lige, hvor den skal. Er den skaev, har du ik
ke fulgt opskriften, eller ogsa er dit bygge- 
brasdt lige til lossepladsen. Ret evt. skaev- 
heder, ellers vil din model aldrig flyve godt. 
(Skaevheder kan rettes over damp — hold 
modellen ind i dampstralen fra en kedel 
med kogende vand og vrid den lige — ma- 
ske slar den sig igen, men gentag s& bare 
rettelsen over damp. Til sidst giver den op 
og forbliver lige).

Sa vidt — sa godt. Du kan nu roligt faer- 
diggore samlingen af modellen — blot und- 
lader du at saette styretojet i, da det vil vaere 
i vejen under profileringen. Vaer saerlig pa- 
passelig med at lime motorfundamentet 
godt fast og saet dyvel gennem trekantshol- 
deren og husk rigtig areretning i trekanter
ne ved tanken.

Du kan nu profilere modellen. □

Har du fdet combat pa hjernen? — Sa glced dig 
til nceste nummer a f Modelflyve Nyt, hvor Ben
ny Furbo fortscetter beretningen om denne 
spcendende rnodelflyveklasse.
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Lceserbreve

Forhoj kontingentet
Angaende Jurgen Petersens laeserbrev i nr. 1/83 
er jeg ikke helt enig med ham. Han siger, at en 
forhujelse af kontingentet vil skade RC-unio- 
nen. Hvad gor en lille stigning? Er man ikke vil- 
lig til at betale et beskedent belub pa nogle kro
ner, der kan blive lagt oven i kontingentet, er 
man ikke interesseret nok i modelflyvning?

Ideen om at lave en fond er god, men vil den 
give penge nok? Hvis man gjorde begge ting, vil- 
le man have penge nok til de forskellige ting!

Jeg er enig med Jurgen Petersen om, at ikke- 
konkurrencepiloter skal have mere gavn af at 
vasre medlem af RC-unionen. (Det er en god ide 
at afholde RC-sommerlejre).

Med venlig hilsen,
JESPER BANK OLESEN 

Kaniavej 29, 6960 Hvide Sande

Lad os fa et 
hobbyflyverudvalg!
Jeg synes, det er godt, at vi har faet en debat i 
gang i bladet omkring en sprasngning af RC- 
unionen. Jeg tror, en sprasngning er uundgaelig, 
hvis de konkurrenceprasgede styringsgrupper 
fortsastter den kurs de har lagt an.

Selvfulgelig skal Danmark fortsat vasre repras- 
senteret ved Internationale stasvner; det tror jeg 
iovrigt ogsa, der er bred enighed om. Det, der er 
problemet, er finansieringen af disse ture. Som 
hobbyflyver synes jeg ikke, at det kan gores over 
kontingentet.

En af grundene hertil er, at jeg gar i folkesko- 
lens 10. klasse og derfor ikke har sasrlig mange 
penge til min disposition, det koster jo ogsa at 
anskaffe sig fly og diverse tilbehor samt ikke at 
forglemme klubkontingentet. Meningen med, at 
jeg skriver dette, er selvfolgelig ikke at traekke 
privatokonomi ind i spurgsmilet, men blot for 
at fortaelle, at jeg hellere vil investere i fly samt 
tilbehor end KDA og udlandsrejser til konkur- 
rencepiloterne.

Ideen om oprettelse af en fond finder jeg der
for p i sin rette plads. Bidrag til denne fond skul- 
le selvfolgelig vasre fuldstasndig frivillige. I Mo- 
delflyve Nyt er det tidligere blevet foreslaet, at 
man skulle indfore en frivillig betaling for opslag 
i »Opslagstavlen«. Der synes jeg godt, at man 
kunne lave en eller anden form for gebyrord- 
ning.

For at bevare RC-unionen samlet tror jeg, at 
det er nodvendigt med oprettelsen af et hobby
flyverudvalg til at varetage vores interesser, si 
derfor: Hvad venter vi pi? Hvem tor tage initia
tive!?

I fortsaettelse af Ole Meyers artikel i nr. 1/83, 
hvor han skriver, at KDA vil stotte os i forhand- 
linger med myndighederne, kan jeg oplyse, at vi i 
EMF netop havde brug for denne bistand, da vi 
mistede vores flyveplads. Vi fik ogsa rettet hen- 
vendelse til KDA. Da vi langt om laenge fik svar, 
fik vi at vide, at de gerne ville hjaslpe os. Nu ske- 
te der imidlertid bare ikke ret meget i den sag, 
om de foretog sig noget, ved jeg ikke, men det

var ihvertfald ikke mere, end vi selv ligesagodt 
kunne have gjort. Jeg har derfor en mistanke 
om, at sagen blot er endt pa et skrivebord. Bl.a. 
p i baggrund deraf mener jeg, at KDA, ihvert
fald for vores vedkommende, blot er et formelt 
bureaukratisk organ, som vi meget noje skal 
overveje vort fortsatte medlemskab af.

Venlig hilsen,
ANDERS TORBENSEN 

Fasanvasnget 23, 6710 Esbjerg V

I  forbindelse med dette Iceserbrev skal vi kort 
prcecisere, at Sportsligt Udvalg under RC-unio
nen kun dcekker udgiften til startgebyrer for del- 
tagere p i  landshold. Deltagerne m i altsa selv be
tale alle rejseudgifter ved rejse til de pagceldende 
konkurrencer.

Modelflyve Nyt stir fortsat ibent fo r indlceg 
(men skriv ko r t....) om dette sivel som alle an- 
dre emner inden for vort omride. Red.

Vindmaler!
I skrivende stund har vi lige overstaet den forste 
kraftige storm i 1983. Hele dagen har radioen 
bragt meldinger om vindhastigheden, men det er 
jo kun, nir det er storm eller orkan, at DR gor 
dette.

Nar vi, uanset hvilken gren af modelflyvespor- 
ten vi dyrker, vil ud og lufte modellen, er vi hen- 
vist til at se pa flag-vimpler og traser for at se, 
om det nu ogsi gar an. Denne form for visuel 
maling af vindhastigheden er ikke altid tilstrask- 
kelig, sa mit sporgsmal er fulgende:

Er der blandt Modelflyve Nyts laesere en eller 
flere personer, som ligger inde med tegninger til 
en vindmaler, og som ikke har noget imod at of- 
fentliggure dem i bladet. Det vil vsere til stor 
glasde for andre modelflyvere.

Med venlig hilsen,
STEEN H0J RASMUSSEN 

Tjornehusene 20, 2600 Glostrup

Vedrorende 
varkonkurrence 1, 
distrikt Vest
I tilfaslde af darligt vejr.....

Den 13. marts blev varkonkurrence 1 i distrikt 
Vest aflyst pga. darligt vejr.

Nu var vi nogle stykker, der var sa naive at 
tro, at solskinsvejr og 5-7 m/sek. var godt vejr, 
si vi var taget afsted fra Kolding uden furst at 
have sat os i forbindelse med arrangurerne.

Da vi var kommet til Tastum en times tid for 
konkurrencens begyndelse, ville vi trimme lidt 
inden konkurrencen og ringede derfor til Ole 
Brauner for at hore om startsted mv. Det kan 
nok vaere, der var et par herrer, der blev lange i 
hovederne, da de horte, at konkurrencen var af
lyst.

For at leve op til titlen som uforfaerdede frit- 
flyvere tog vi nu alligevel ud at flyve. Forste 
gang jeg satte min »Blomsterpige« op, kunne jeg 
ikke fi den i tophojde p i grund af vindstille (ja, 
der stir vindstille..... ).

Jeg fatter ikke, at nogen mennesker kunne fin- 
de pa at aflyse pa grund af vejret, og slet ikke 
nir man taenker pa, hvilke forhold J.M. 1982 
blev holdt under.

Jeg haber, der var nogle mennesker, der sad 
p i deres Bade og aergrede sig over, at de ikke 
kom ud og flyve.

Iovrigt kan jeg oplyse, at prasstationerne den 
dag var middelmadige, men det var ikke vejrets 
skyld.

For fremtiden skal vi altsa ringe til arrangorer- 
ne, ikke kun i tilfaelde af darligt vejr, men ogsi i 
tilfaslde af vejr.

Med venlig hilsen,
LEIF NIELSEN 

Toppen 9 st., 6000 Kolding 
medl. af Taulov M.K.

Kcere Leif!
Jeg skal ikke kommentere dette aktuelle tilfcelde
— dit brev giver mig imidlertid anledning til at 
minde om en beslutning, der blev taget fo r et el
ler to ir  siden i distrikt Vest:

Det blev besluttet, at man — fo r s i  vidt muligt
— skulle undga at aflyse konkurrencer overho
ve det. I  stedet skulle man forberede el' alternativt 
arrangement, som kunne afholdes, sifremt del
tagerne efter ankomsten til konkurrencen beslut- 
tede, at vejret var for darligt til konkurrenceflyv- 
ning.

Hvis en sadan ordning skal gennemfores med 
rimeligt udbytte, krcever det imidlertid, at man 
meder op, selv om vejret virkelig er totalt hib- 
lest. Og det kan miske vcere for meget forlangt 
a f de modelflyvere, som pga. arbejde, hensyn til 
familie osv. i forvejen har svcert ved at afse tid til 
at deltage i konkurrencer. Per Grunnet

RC-bil saelges
Graupner Fairlady terraeng&ende 
RC-bll inch OS 4 cm3 motor, der har 
kort 11/>-2 timer, samt 4-kanals fjern- 
styringsanlaeg saelges pga. mang- 
lende interesse samlet for 2.200,-. 
Tlf. 06-43 34 87 (Peer Thomassen).

MILLER MODELS
har den originale HAWK for d/f.

HAWK er et byggesaet i skala VJVz. 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 stabt mo- 

torfundament
• Nyt ducthus i 

halvklar nylon
• Uaendret 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 f£s.

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.
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En mand passer motorspillet, mens piloten 
koncentrerer sig om at fa  den koempestore 
svcevemodel sikkert op i sit rette element.

Storsvsevere -  en fascinerende 
gruppe af RC-svaevere
Storsvaevere nyder — endnu — 
ikke samme popularitet i 
Danmark som i visse andre lande. 
Det skal der gores noget ved, 
mener Brabrand Model Club, hvis 
formand Hans R. Gronne har 
skrevet nedenstaende 
betragtninger over det 
fascinerende ved disse smukke 
kasmpemodeller.

SV/EVEFLYVNING!
Hvad taenker RC-piloter, nar de laser dette 
ord?

For nogle falder tankerne pa en god 
skraent med 12-14 m /sek., for andre en 
Amigo en stille sommerdag og for andre 
endnu en hastighedsbane pa 25 sekunder 
rent efterfulgt af en streglanding.

Ak ja!
Men der findes endnu en gruppe, som 

bliver betragtet med vantro ojne og skul- 
dertraek, nar de traekker meter efter meter 
af vinger ud af deres biler for senere at sarn
ie en stor fugl, som ingen tror kan bringes i 
luften, for slet ikke at tale om at blive der- 
oppe.

Disse piloter er fa og bedommer ikke en 
flyvning vha. en mindre datamat i tiende- 
dele sekunder og hundrededele meter.

Vil du lytte, vil han fortaelle dig om in
tense oplevelser af samhorighed med natu- 
ren, om store, graciose drej mod himlens 
bla, hvor der var kaelet for hver kurve, om 
lange, flade glid og om sideforhold og ha- 
stigheder sa store, at du tvivler.

Men om det korte blink af solen i de lan
ge, slanke planer, som han for altid vil hu- 
ske, eller om den dag hvor han var alene pa 
himlen med den store rovfugl ved vingetip- 
pen, duellerende om hvem der svaevede

mest yndefuldt, og beruselsen a f ρέ en gang 
at betragte naturen som modstander og 
bedste ven vil han aldrig kunne forklare dig 
helt. Han vil forsoge, men ma sige at du 
selv skal opleve det.

Fortaeller du ham om katapultstarter, 
drej med 15 g’s belastning og priklandin- 
ger, vil hans knae ryste, og han vil tale om 
lange drej med tippen lavt over det bolgen- 
de korn, om store graciose loops, om lange 
harmoniske indflyvninger og felte landin- 
ger.

Foler du ogsa, at svaeveflyvning er en 
smuk og fascinerende sport, som har en del 
med etik og moral at gore, sa har du sikkert 
lyst til at flyve en af disse store svaevere, 
men maske har du endnu ikke haft modet 
til at tage springet, fordi problemerne syn- 
tes uoverskuelige.

Jeg vil her gerne aflive myten om, at der 
kraeves super-piloter og bugnende tegne- 
boger for at kunne flyve de storre svasvefly. 
Enhver pilot i rimelig flyvetraening og evt. 
med lidt hjaelp fra en pilot med lidt erfaring 
pa storsvaever vil uden problemer kunne 
blive en habil storsvaeverpilot.

Nogle vil vaere bange for de store, tunge 
svaevere, men den vaesentligste forskel be- 
star i, at man ma glemme de pludselige ind- 
skydelser og aendrede dispositioner, som 
man kan tillade sig med mindre modeller, 
hvor man f.eks. lige kan »vride« en om- 
gang eller to, hvis man ligger for hojt i ind- 
flyvningen.

Hvis man blot vaenner sig til at vurdere 
situationen og taenke to til tre gange laenge- 
re ud i tiden end normalt, vil det ga meget 
nemmere, og man vil forbavses over, hvor 
roligt og stabilt man er i stand til at flyve.

Du taenker maske: »Nu glemte han bare 
at fortaelle mig, hvordan han fik »baestet« 
op i himlen.«

Det kommer nu. Her skal du heller ikke 
have bekymringer. Et kraftigt gummitov, 
en smule vind og et rimeligt hardt kast vil 
uden problemer bringe dig i tophojde. Det 
samme vil et motorspil, og har du en god 
slaebepilot, kan han bringe dig derhen du 
onsker det uden saerlige problemer.

Og hvordan far han sa det store »appa- 
rat« ud pa flyvepladsen?

Ja, du vil blive forbavset over, hvor nemt 
det gar. Det er ganske enkelt en vanesag, og 
skulle det vaere nodvendigt at kore med den 
ene siderude aben, betyder det vel heller ik
ke noget pa en sommerdag.

Og prisen pa s&dan et stykke flyvetrae?
Selv om store glasfiber/kulstof-fly i dag 

koster en handfuld tusindlapper, kan alde- 
des gennemforte svaevere som Multiplex 
Alpina eller Carrera Mistral kobes for un
der 1.500 kr. og flyves med ganske alminde- 
lige anlaeg. Sa de gamle undskyldninger for 
ikke at ga igang duer ikke laengere.

Dette er en varm opfordring og opmun- 
tring om at realisere dine dromme og fa del 
i de mange glaeder, som storsvaevere kan 
give os alle, hvadenten vi selv flyver dem el
ler blot betragter deres smukke »flyvebille- 
der« som tilskuere. □

Lees indbydelse til storsveevertreef 
under unionsmeddelelser pa  side 
60 her i bladet.
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Lav selv:
Power panel
Hvis man vil have et power panel, 
men ikke vil ofre de penge, som et 
sadant koster hos 
hobbyhandleren, er det en 
overkommelig sag at lave et selv. 
Sa for dem, som ikke ryster ved 
tanken om at skulle fyre op under 
loddekolben, bringer vi her Bjarne 
Pedersens beskrivelse af et 
letbygget power panel.

Et power panel til startkassen kan laves pa 
mange mader. Nogle er ret simple, mange 
gange indstobt i plastik for at skjule kon- 
struktionen, andre er mere avancerede med 
forskellige justeringsmuligheder.

Konstruktionen her er en mekanisk ret 
kompakt enhed, der kan holde til den til ti- 
der harde behandling, startkassen kommer 
ud for.

IC’en 723 er velegnet til opbygningen. 
Det er en stromforsynings-IC, som er 
kortslutningssikker, og som med relativ fa 
komponenter kan bruges til formalet. Med 
IC’en har man ogsa mulighed for at justere 
bade strom og spending. Begge muligheder 
bliver udnyttet i den foreliggende konstruk- 
tion.

Strommen kan varieres fra ca. 1 til 5 
amp. og spaendingen fra 1 til 3,6 volt. Det 
betyder, at uanset hvor lange ledninger 
man bruger fra panelet til gloderoret, vil 
man altid kunne indstille saledes at spasn- 
dingen passer til det anvendte gloderor og 
det netop malt helt ude i enden af lednin- 
gen.

Opbygningen pa printet kan let over- 
skues. Der er ikke sa mange komponenter, 
bare sorg for at de kommer i de rigtige hul- 
ler. Potmetrene monteres med deres hus 
vendende mod komponentsiden, saledes at 
akslen kommer ud pa printsiden.

Transistoren BC 140 bliver varm, sa for 
at kole den saettes en kolestjerne pa. Den 
kunne maske nok holde til det, men da pa
nelet bliver indbygget i en helt lukket kasse, 
er det rart at vasre pa den sikre side. T2 
bliver meget varm, sa den monteres pa 
printsiden med metalpladen vaek fra prin
tet. Den kan s i  bukkes fremover og gores 
fast i forpladen med en skrue. Forpladen 
virker da som koleplade.

Forpladen laves af et stykke 1 mm alumi- 
niumsplade, ca. 1 cm storre end printpla- 
den. Hullerne kan masrkes op efter printet, 
dog skal de to 10 mm huller kun vasre 6,5 
mm, og de fire huller til bananbosninger 
skal vaere 7 mm. Det store hul pa 3,6 cm 
kan saves med en lovsav med klinge nr. 3.

Samlingen ses af den lille tegning. Husk 
at laegge en tandskive mellem print og ba- 
nanbosning, og husk endelig at lodde to 
stykker kraftig ledning i hullerne til ampe- 
remetret. Glemmer man det, skal det hele 
skilles ad igen. Nar det hele er samlet og

Det fcerdige power panel 
fotograferet sammen 
med indmaden. Som det 
ses kan man selv lave en 
flo t frontplade ved an- 
vendelse a f overforings- 
bogstaver.

Komponentliste:
R1 220-270 ohm
R2 220 ohm
R3 2,2 K
R4 470 ohm
R5 0,22 ohm, 5 watt
R6 100 ohm
Cl 5 vf, 12 volt
C2 100 pf
D1 3,6 volt zenerdiode
T1 BC 140 — BC 341
T2 TIP 41A — TIP 3055
IC 723

indtil gloderoret gloder meget svagt. Skal 
man sa bruge effekt under brug, har vi den 
overste knap at jonglere med!

Vaer opmaerksom pa, at med et power 
panel bruger du 12 volt og en 3-4 ampere, 
ogsa selv om du kun har et 1 volt gloderar 
— de overskydende 11 volt og 3-4 ampere 
giver kun varme, men de tapper batteriet. 
Sa derfor — brug et power panel med om- 
tanke! □

amperemetret sat i hullet, loddes ledninger- 
ne pa amperemetret og to ledninger loddes 
pa til batteriet.

For man saetter en gloderorsledning pa 
forste gang, skrues ned for begge potmetre. 
Det kan anbefales at skaere den 10 K pot- 
meteraksel af, og save en skruetraekker- 
kaerv, sa man ikke ved en fejltagelse kom
mer til at skrue pa denne under brugen. Sa 
tilsluttes en ledning og gloderor, og man ju- 
sterer langsomt op med en skruetraekker,

Herunder printdiagram i fu ld  starrelse. Til hojre 
monteringsskitse.

49



C/
9.

 
/V

/C
'/t

g^
r.

gT
g 

g
f 

&
Si

 ■ 
Sn

E
-Q

/^
/Z

 
J.

K
.8

2



Frank Dahlin troener til DM for indendorsmo- 
deller. Han har sat halrekord i Amagerskolens 
aula med en flyvning lige under 8 minutter.

U PSTAR T IV
Dette er en indendors chuckglider beregnet 
til sma halier med op til 10-11 meter til lof- 
tet. Modellen er meget stor, og det er tilsy- 
neladende godt, idet den i en 11 meter hal 
har flojet en flyvning pa 94 sekunder. Det 
er noget, man ikke kan fa en udendors 
chuckglider til uden termik, sa det er noget 
af en bedrift.

De nodvendige oplysninger til bygningen 
af modellen skulle fremga af tegningen, 
som er i hel storrelse. Hvis man synes, den 
er for stor, kan man evt. bygge den i 2Δ  
storrelse og lave kroppen i en hard 2 mm 
balsaliste uden kulfiberforstaerkninger. I 
Modelflyve Nyt nr. 2/82 var der iovrigt teg- 
ning til en mindre model, »COOT«, som 
ogsa skulle vaere et udmaerket indendors- 
fly.

Et tip: Undertegnede har bygget en in- 
dendorschuck af 1,5 mm let balsa til vin- 
gen. Vingen blev forst pudset helt fasrdig, 
hvorefter jeg med varmen og fugtigheden 
fra haenderne krummede vingeprofilet. Det 
fungerer glimrende, og man er fri for at la
ve en form til at krumme vingen over.

Jergen Korsgaard

Erik Knudsens Piper J-3 peanut-skalamodel. 
Den skulle gerne vcere trimmer fcerdig til inden- 
dors DM i star ten a f maj. — Se indbydelsen un
der unionsmeddelelser side 58 her i bladet.

Firtaktsmotorer til modelfly
-  slet ikke sa besvserlige som nogen tror

Pa ganske fa ar har firtakts- 
motorerne opnaet en betydelig 
popularitet til radiostyrede 
modeller — isaer til skalamodeller 
og store hobby-modeller.
Hilmer Petersen fra Hillerod 
fortaeller om sine og sin klubs 
erfaringer med disse sma tekniske 
vidundere.

Efter snart seks ar med firtaktsmotorer er 
vi blevet sa begejstrede for dem, at vi ikke 
kan taenke os andre motorer. De er bl.a. 
driftsikre og stojsvage. Men for at fa for- 
nojelse af sin firtaktsmotor ma man kende 
den og behandle den rigtigt. De mange ars 
brug har givet nogle erfaringer, som vi ger
ne vil give videre her.

For man vaelger at bruge en firtaktsmo
tor, ma man vide, hvilken type fly man vil 
bruge den i. Hvis man vil flyve med hurtige 
og tunge fly som f.eks. en Mustang, er fir- 
taktsmotoren ikke velegnet. Den er bedst til 
relativt langsomtflyvende fly med lav plan- 
belastning (dvs. vaegt pr. arealenhed). Hvis 
man vaelger et fly, der er for lille, vil man fa 
et darligt fly med en meget hoj planbelast- 
ning. Firtaktsmotorerne er isaer blevet 
brugt i skalafly, men kan naturligvis lige sa 
godt bruges i hverdagsfly. En Maxi eller en 
Sr. Falcon flyver udmaerket med en 6,5 cm5 
firtaktsmotor. Man kan naturligvis ogsa la
ve lette kunstflyvningsfly, der vil kunne 
flyve glimrende med en firtaktsmotor.

Ikke for begyndere
Firtaktsmotoren er nok ikke en motor for 
begynderen, da den kraever mere foling at 
starte og justere end to-takteren. De for- 
skellige firtaktsmotorer kraever forskellig 
startteknik, og det er derfor altid vigtigt at 
laese vejledningen til motoren grundigt og 
folge den! Vejledningen er som regel pa 
tysk eller engelsk. Hvis man ikke selv for- 
star sproget, er der sikkert en anden i klub- 
ben, der gor det og som er villig til at hjael- 
pe. For det er vigtigt at forsta vejledningen, 
inden man begynder at bruge sin motor. Se- 
nere finder man maske sin egen lige sa gode 
startteknik til netop den motor.

Nar man skal bygge sin motor ind i sit 
fly, kan man placere den pa flere mader. 
Den bedste placering er med cylinderen op- 
ad. Den naestbedste er med cylinderen lig- 
gende pa siden, og den darligste er med cy
linderen pa hovedet, idet cylinderen bliver 
fyldt med braendstof, og man risikerer at 
gloderoret slukkes. Hvis man kan undga 
det, skal man aldrig saette motoren pa ho
vedet. Det kan give mange problemer, og 
hvem er interesseret i det?

Firtaktsmotoren smores som totaktsmo- 
toren, dvs. at den bliver smurt af den olie, 
der trasnger forbi stemplet og ender i krum-

taphuset. I den olie er der bl.a. visse korro- 
derende stoffer, som fremkommer ved for- 
braendingen. De er harde ved alle lejerne og 
cylinderen. Bag pa motoren sidder en 
studs: det er ikke en trykstuds! Fra den 
kommer den overskydende olie fra krum- 
taphuset ud. For at undga at have den olie 
svommende rundt i flyet, er det klogt at 
saette en slange pa studsen og for den ud 
gennem bunden pa flyet. Hvis motoren 
haenger pa hovedet, kan denne olie have 
svaert ved at komme ud. Denne giftige olie 
sarnies, nar motoren star stille i stempel- 
bund og ved ventilerne. Det er derfor klogt 
efter dagens sidste flyvning, at stoppe mo
toren ved at tage braendstofslangen af kar- 
buratoren og give fuld gas, for at fa sa me
get som muligt af den skadelige olie og de 
giftige gasser ud af motoren. Nar man 
kommer hjem, bor man fylde 2-3 cm’ olie 
— f.eks. almindelig motorolie — ind gen
nem udluftningsslangen, saette en prop i 
og dreje motoren rundt, sa olien presses ud 
i lejerne. Det giver lejerne og motoren laen- 
gere levetid.

Ventilerne
Isaer nar motoren er ny er det vigtigt at 
kontrollere ventilafstanden, hver gang man 
skal ud og flyve. Efterhanden som motoren 
bliver tilkort, bliver behovet for at stille 
ventiler mindre. Hvis ventilafstanden bliver 
bare 1/10 mm for stor, vil motoren bestille 
for lidt. Den foreskrevne ventilafstand fin- 
des ogsa i motorvejledningen og skal ogsa 
folges. Ventilafstanden stilles saledes: Mo-

fortscettes nceste side
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toren drejes med omlobsretningen, nar ind- 
sugningsventilen abner, drejes videre til den 
lukker igen, og derefter fortssettes, indtil 
stemplet er i top. Det kan enten foies pa 
kompressionen eller ved at tage glederaret 
ud og se, om stemplet er i top. Begge venti- 
ler skal vaere lukket, og i praecis denne stil
ling stilles ventilerne. Ventilafstanden skal 
som regel ligge mellem 2/100 og 4/100 mm.

Man bor altid bruge det gloderor fabri- 
kanten foreskriver. Hvis man bruger elstar- 
ter og startstrom fra samme batted, skal 
man iovrigt vaere opmaerksom pa, at man 
kan belaste batteriet sa hardt, at der ikke 
bliver strom nok til gloderoret, og dette kan 
give anledning til startbesvaer. Gloderoret 
til OS firtaktsmotorerne er kun beregnet til 
1,5 V, mens f.eks. Webra 3 eller Enya 3 
gloderor er beregnet til 2 volt.

Braendstoffet
For at opna bedste motorgang skal man 
bruge braendstof med 5-10% nitromethan. 
Almindeligt »fladt« braendstof giver ikke 
den samme palidelige og sikre gang, slet ik
ke n&r det er koldt, og man bruger naturlig- 
vis ogsa sin firtaktsmotor om vinteren.

Det effektive omdrejningstal for firtakts
motorerne ligger mellem 6000-9000 omdrej- 
ninger i minuttet. Nogle har provet at aen- 
dre karburatorposition og lysning for at fa 
flere omdrejninger, men det er ikke klogt. 
Over 9000 om dr./m in. er effektkurven fal- 
dende. Samtidig giver flere omdrejninger 
mere stoj, og det kan man jo  ikke vaere in- 
teresseret i. Desuden er det sadan, at jo  ho- 
jere man gar over 9000 om dr./m in., jo  
naermere kommer man det kritiske omrade, 
hvor ventilerne begynder at svomme; de 
kan ikke mere klare at lukke, og det kan 
give skader pa vippearme og stodstaenger. 
Omdrejningstallet kan ogsa komme op i det 
kritiske omrade i et dyk, f.eks. i et loop. 
Man bor derfor altid lukke ned for sin mo
tor, nar man dykker. Der er ingen grund til 
at splitte motoren ad ved at behandle den 
for hardt.

Et vigtigt, naermest uundvaerligt, instru
ment, nar man skal indstille firtaktsmoto- 
ren, er en omdrejningstaeller, der taeller i 
omradet 2000-10000 om dr./m in. Motoren 
ma aldrig indstilles for magert. Nar model- 
len kommer i luften, vil motoren ga mere 
magert. Det er umuligt at hore de 200 
om dr./m in., der pa en firtaktsmotor kan 
vaere forskellen mellem en palidelig og 
driftsikker motorgang og et uundgaeligt 
motorstop. Det er derfor omdrejningstaelle- 
ren er sa vigtig.

Propellen skal belaste motoren
Valget af propel til firtaktsmotorerne er no- 
get af det allervigtigste. Det gaelder ikke om 
at fa sa mange omdrejninger som muligt ud 
af motoren, men om at vaelge en tilpas stor 
propel, der korer med de omdrejninger, 
hvor motoren bestiller mest. Firtaktsm oto
rerne kan bedst lide at vaere hardt belastet, 
sa far man mest ud af dem. En lille propel 
vil bare piske rundt, uden at flytte flyet. En

»standardpropel« fo ren  10 cm3 firtaktsmo
tor er Ϊ2'Λ  x 5  eller 12'Λ x 6, og for en 6,5 
cm3 firtaktsmotor 11x6,  men prov altid at 
eksperimentere med andre, storre, propel
ler, for at finde den propel, der passer bedst 
til netop det fly, motoren sidder i. Hvis 
tomgangshastigheden ved landing er for 
stor, kan man prove en propel med mindre 
stigning og storre diameter. Nar man har 
fundet den bedste propel og det omdrej
ningstal, den korer med, kan man ved 
hjaelp af sin omdrejningstaeller altid indstil
le sin motor pa dette omdrejningstal, og 
man vil fa en problemfri motorgang.

I ojeblikket har vi bl.a. en 14-skala Ae- 
ronca Champion fra Precedent pa 2,67 m 
og en vaegt pa 5 kg. I den sidder en gammel 
OS FS-60 med en 16x6  propel skaret ned 
til 14x6  for at fa en mere effektiv propel 
med brede tipper. Motoren gar ca. 6.400 
om dr./m in., og det passer perfekt til flyet.

Firtaktsmotorerne er en fornojelse at 
flyve med, nar man behandler dem rigtigt. 
Vi har i ojeblikket 7 firtaktsmotorer i klub- 
ben, og de der er i brug for tiden gar upa- 
klageligt. Den ofte horte myte om, at fir
taktsmotorer ikke kan bestille noget, ma 
komme fra folk, der intet ved om dem. □

Eksem pler pa  velegnede f ly  
til firtaktsm otorer:
Til 6,5 cm' motorer:
Telemaster 40, spvd. 185 cm
Sr. Falcon (Goldberg), spvd. 175 cm
Magnatilla (Flair), 150 cm
Maxi (Graupner), spvd. 160 cm
Piper Cup J-3 (Top Flite), spvd. 190 cm
Headmaster Sport 40 (Top Flite), spvd. 150 cm
Contender 40 (Top Flite), spvd. 120 cm (stor
korde)

Til 10 cm’ motorer:
Sr. Telemaster, spvd. 241 cm 
Big Lift (Multiplex), spvd. 223 cm 
Q.B. 60 (Pilot), spvd. 211 cm 
Burda Piper (Hegi), spvd. 180 cm 
Citabria (Pilot), spvd. 175 cm 
Aeronca (Precedent), spvd. 267 cm 
Tiger Moth (Dennis Bryant), spvd. 175 cm

Den stigende interesse for firtaktsmotorer til 
modelfly afspejler sig naturligvis ogsa i fabrik- 
kernes tilbud til forbrugerne. Her er de tre Enya 
firtaktsmotorer — den mindste er Enya 40-4Cpa 
6,5 cm’, derefter Enya 60-4Cpd 10 cm’ og ende- 
lig storebror Enya 90-4C pa 15 cm’.

Pas pa, hvis du 
bruger Multiplex 
servoer!
I vores flyveklub har vi op til flere gange set 
fejl pa servoer, som skyldes for darlig kon- 
struktion. Problemerne som beskrives her 
er set pa Multiplex Mini Servo og Profi Ser
vo. Det er klart, at de muligvis ogsa kan 
forekomme pa andre typer servoer, som 
har den samme »konstruktionsfejl«.

I disse servoer er det eneste, der holder 
motoren fast i selve servo-huset, to klatter 
Iim. Hvis de limninger gar op (f.eks. pa 
grund af for darlig vibrations-daempning), 
vil motoren i stedet for at dreje tandhjulene 
rundt, dreje sig selv rundt. Sa kan enhver 
taenke sig til, hvad der vil ske. Nar motoren 
bare et par gange er begyndt at dreje rundt, 
vil ledningerne, der er loddet fast, knaekke 
af. Og vi kan vel nok blive enige om, at en 
motor uden strom, ikke er saerlig villig til at 
kore rundt; dermed er vores ror nok heller 
ikke meget for at skulle bevaege sig. Det vil 
igen sige, at jorden meget pludselig og ufri- 
villigt let kan komme masende op mod vo
res kaere flyver!

Altsa skal der gores noget.
Da der ikke pa motoren eller pa servo- 

huset nogen steder er en tap eller lignende, 
ja  sa ma vi jo  selv lave en sadan. Det gores 
pa folgende made:

Tag over-daekslet af servoen og bor med 
et 1 mm bor ned gennem plasticpladen og 
videre ned i selve motorhuset. Her er to ting
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meget vigtige:
1. Lad motoren sidde i, mens du borer, da 

det er uhyre vigtigt, a t hullerne bliver 
praecis over hinanden.

2. Bor saledes, at du rammer den alleryder- 
ste kant a f  motoren, sa undgar du at fa 
hul ind til selve ankeret i motoren.

Sa tager du motoren ud, og derefter klip- 
per/saver du ca. 4 mm af boret, bagfra. 
Den lille stift du sa far ud af det, placerer 
du ned i det hul i motoren, du lige har bo
ret. (Sa skal der meget gerne rage ca. 2 mm 
af stiften op). Sa giver du stiften en meget 
lille klat lim, for at holde den pa plads, 
mens du arbejder med den. Nar det er 
gjort, kan du med sindsro placere motoren 
pa sin plads igen.

Det er nok klogt lige at lime den, der 
hvor den for var limet ogsa. Selv om lim- 
ningen nu skulle ryste sig los, kan motoren 
ikke dreje rundt pa grund af stiften. Nar 
overdcekslet er sat pa igen, kan stiften ikke 
falde ud, hvis du vender servoen pa hove- 
det. Lars Thomsen

GIANT
STEPS

A Sook Of Oiont fi/C Aircraft

»Giant Steps«
Art Schroeder har i ovennaevnte bog samlet 
en raekke fortraeffelige artikler udelukken- 
de om jumbo-flyvning. Bogen er skrevet pa 
engelsk, men med et fyldigt billedmateriale, 
saledes at ogsa ikke sprogkyndige kan fa 
glaede af bogen.

I artiklerne kommer man bl.a. ind pa fol- 
gende: Tegninger & byggesaet, motorer, 
propeller, hjul, servoer & radio, byggema- 
terialer, understel, haengsler & link, straebe- 
re & barduner, beklaedningsmaterialer, 
pontoner, ragsystemer samt diverse tilbe- 
hor.

Derudover er der beskrivelse af forskelli- 
ge modeller med tilhorende treplansskitser 
herunder bl.a. Piper J-3 1:3, Staggerwing, 
Fokker D-VIII, Beechcraft G 17 S.

Vi har faet bogen tilsendt fra Danwell 
Int., Nsestved. Bogens pris er ca. 100,- kr.

Flemming Pedersen

RC-pinsetur til Norge
Hvad med en kombineret motor- og 
svaevekonkurrence i Egernsund, Norge i 
pinsen? Mon ikke konen og bornene 
kan overtales til sadan en Norgestur, 
nar du fortaeller om barske kystfjelde, 
stille, spejlblanke indsoer og rislende el- 
ve, som altsammen findes lige omkring 
Egernsund.

Konkurrencerne er helt uformelle, sa 
der er tid til hyggesnak og gature i den 
smukke natur omkring flyvepladsen. 
Ja, endog en mindre bjergbestigning til 
en fjeldtop ved siden af flyvepladsen 
kan nas mellem flyverunderne; det er 
ganske morsomt at se en hojstart fra 
oven!

Programmet er opdelt sadan, at man 
om lordagen flyver vingtraef (begynder 
program for alle typer modelfly) og Fo

cus cup (lettere end vor klasse B). Son- 
dag flyves F3B og mandag maraton 
svasveflyvning, der er en distanceflyv- 
ning fra en af fjeldtoppene ved flyve
pladsen. Der bliver uddelt praemier i 
hver klasse og kombineret.

Deltagerne kommer fra hele den syd- 
lige halvdel af Norge, og sidste ar var 
der f.eks. 30 deltagere i F3B med model
ler lige fra F3B konkurrencemodeller til 
de mindste RC-svaevemodeller, sa der er 
stor mulighed for at se nye ansigter og 
modeller.

Naermere oplysninger om pinsestaev- 
net fis  ved henvendelse til: Thor Ogrey, 
Egersund, tlf. 00947-4-49 11 28.

Thor vil sikkert ogsa hjaelpe med at 
bestille en af de relativt billige camping- 
hytter til dig. Erik Toft

Check alle dine 
akku’er!!!
Efter et radiosvigt med total-havari til fol- 
ge, konstaterede jeg, hvor vigtigt det er, at 
alle radiodele er optimalt vibrationsdaem- 
pede. Efter forst at have haft hele anlaegget 
pa reparations-bordet uden at finde nogen 
fejl, begyndte jeg at blive nervos for, at der 
maske var tale om en periodisk fejl. Efter 
mange grundige afprovninger udfordrede 
jeg skasbnen og startede naeste flyver op. 
Kun tre meter oppe begyndte maskinen at 
blive urolig pa kraengerorene.

Til alt held fik jeg »basstet« landet i for- 
svarlig stand. Hjem pa bordet igen. Denne 
gang med mere held end forste gang. Som 
det fremgar af billederne, er krympeflexen 
omkring akku’erne simpelthen slidt igen- 
nem med kortslutning af to elementer til 
folge.

Ncerhillede a f den gennemslidte krympeflex ρά 
et a f batterierne.

Sa m otto’et ma vaere: Alle jer der har je- 
res maskiner kaere, sorg fluks for at checke 
akku’er for lignende fejl og for en sikker- 
heds skyld, sa laeg noget godt slidstaerkt 
imellem hver enkelt element (se billedet).

Lars Thomsen
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Godkendte methanolforhandlere
I Modelflyve Nyt nr. 5/82 bragte vi en arti- 
kel om methanol skrevet af Ole Meyer. I 
forbindelse med artiklen bragte vi ogsa den 
dagreldende liste over godkendte methanol
forhandlere. Denne fortegnelse blev d. 
14/2-83 revideret, og da der ved denne lej- 
lighed skete en raekke aendringer i listen, 
bringer vi den nugaeldende liste herunder.

Liste over godkendte 
unionsforhandlere
Listen er gceldende pr. 25. juni 1982:
Guldsmed Henrik Kejla,
Rodovrevej 47, 2610 Rodovre
Hobbyforhandler Per Falkenborg 
Andersen,
Nitro RC-Hobby ApS,
Frederikssundsvej 259, 2700 Bronshoj
Hobbyhandler Ole Harder,
Torsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 Hillerod
Mekaniker Tage Larsen,
Kojringevej 3, 4190 Munke Bjergby
Maskinarbejder Stig Klausen 
Skyttemarksvej 98, 4700 Nasstved
Smedemester Knud Juel,
Sollehusvej 3, 0ster Karleby, 4900 
Nakskov

Finn Arentoft Jensen,
Klovervej 32, 5800 Nyborg 
Gardejer Olav Nielsen,
Bjerggard, Varregardsvej 12, 6065 Verst
VVS-installator Verner Kristiansen,
Fr. d. 7’s gade, 6600 Vejen
Disponent Arnth Jepsen,
F. Dali & Jepsen, Ostervasnge 8, 6630 
Redding
Ingenior Leif Eskildsen,
Munkedalen 12, 7080 Borkop

Fabrikant Kaj Aage Sorensen,
Fibaero Modeller,
Skolegade 27, 7200 Grindsted
Hobbyhandler Svend Ove Andersen, 
Lind Hobby,
Lind Hovedgade 28, Lind, 7400 Herning 
Fotograf Hans T. Lorentzen,
Cobra Foto, Dumpen 18, 8800 Viborg

Leif O. Mortensen,
Modelflyveklubben Aviator,
Hesteskoen, Rordal, 9000 Alborg
Hobbyhandler Axel E. Mortensen,
Silver Star Models, Sjasllandsvej 3, 9500 
Hobro
Fabrikant Svend Erik Seerup, 
RC-Teknik, Vesterbyvej 6, 9990 Skagen

Frode C. Andersen,
Mini-Hobby, Tarnvej 303, 2610 Rodovre
Poul Erik Witsel,
Bogcdevej 12, 4100 Ringsted
Preben Jensen,
Faxevej 10, 4652 Harlev
Knud Langendorff 
Perlegade 80, 6400 Sonderborg 
Per 0rum,
Cykelhjornet, Hovedgade 107, 6971 Spjald 
Niels Christensen,
Molgardsvej 31, Gudum, 7620 Lemvig 
lb Roslev,
Lindevej 6, 8751 Gedved
Peter Knudsen, fa. Transmerc,
Naestvedvej 73, Barse, 4720 Prassto
Asbjorn Haugland,
Helgesensvej 10, 7500 Holstebro
Peter Jessen, fa. RC-Modelsport, 
Strandbygade 15, 6700 Esbjerg
Hans Mathiesen,
Drammeistrupvej 105, Balle, 8300 Odder
Jorn Pedersen, fa. Hobbykaelderen, 
Dumpen 11, 8800 Viborg
Svend Bundgaard Andersen, fa. S. A. 
Radio,
Bysmedien 31, Tebbestrup, 8900 Randers 
Poul Rasmussen,
Vollsmose Alle 625, 5240 Odense N0
Frede Vinther, fa. Avionic,
Violvej 5, 8240 Risskov
Lars Petersen, fa. Jumbo Hobby, 
Grumstrupvej 40, 8732 Hovedgaard
Hobby Shoppen, v. S. H. Sorensen, 
Fredericiavej 79, 7100 Vejle
Engholm Hobby, v. Jens Engholm, 
Slotsgade 13, 4200 Slagelse
HJ Legetoj, v. .Jorn Strack,
Kordilgade 4, 4400 Kalundborg
Aalborg Hobby Service,
Norregade 18, 9000 Aalborg
Randers Hobby & Leg,
Radhustorvet 4, 8900 Randers
Hobby House,
Paradisgade 12, 8000 Aarhus C
Legeland Hobby & Leg,
Hospitalsgade 15, 8700 Horsens
Teddy Legetoj & Hobby,
Norretorv, 7100 Vejle
Farve og Hobbyhjornet,
Klosterplads 4, 5700 Svendborg
Arne Kristensen,
Sveasvej 16, 3700 Ronne
PJ-Hobby 1/S,
Bent Jorgensen, Amagerbrogade 144, 2300 
Kobenhavn S 
Tomrer Erling Larsen,
Stenderupvej 169, 6092 Varmark
RC-Skalamodeller,
Sune 0rtegren, Stationsvej 31, 9970 
Strandby
Rodovre Hobby,
Michael Andersen, Roskildevej 284, 2610
Rodovre
Keld Jensen,
Sundhoj 20, 6400 Sonderborg.

Forarstilbud fra CARRERA
DRACO 3002
Spaendvidde 2,80 m.
Side-, hojde- og kraengror 
samt bremseklapper.

F0R 2.195,-

NU 1.395,· kr.

SAGITTA
Spaendvidde 2,20 m.
Side-, hojde- og kraengror.
F0R 1.950,-

NU 1.095,· kr.

’83-nyt fra WEBRA:
Webra Sport 1,5 RC/1,5 ST.
0,25 HK — 16.500 omdr./min. — vaegt 105/90 gram.

Webra Speed 28 RC/CAR
0,90 HK — 15.600 omdr./min. — vaegt 220 gram.

Webra 20 RC/Sport
Forenklet udgave af Speed 20 RC.

Ny helikopterserie:
Webra Speed 28 — 40 og 61 HC
— alle med ny forbedret TN-drossel.

T 4  M a g ic  — resonnansrar for Bully 35.

Webra Racing — nu ogsct som langslags-motor!

Ny forbedret udgave af T4 15 cm3.
Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 8800 Viborg. 

Tlf. 06-62 70 77 — henviser gerne til naermeste forhandler.
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SOMMERLEJREN 1983
-  den arlige begivenhed fo r  fritflyvere og linestyrede
I ar har Fritflyvnings- og Linestyrings-Unio- 
nerne igen fornojelsen af at kunne indbyde 
deres medlemmer til modelflyvesommerlejr 
pa Flyvestation Vandel. Sommerlejren af- 
holdes i ar fra d. 2. juli til og med d. 10. juli.

For at deltage i sommerlejren skal man 
vaere medlem af Fritflyvnings- eller Linesty- 
rings-Unionen. Deltagerne kan naturligvis 
medbringe deres familie og evt. invitere 
udenlandske modelflyvere og deres familie 
med, dog skal disse have gyldig FAI-sportsli- 
cens.

Tidligere ars erfaring har vist, at det kan 
blive nodvendigt at begraense omfanget af 
RC-flyvning, sa den ikke generer de ovrige 
flyveaktiviteter pa lejren.

Nye tider fortsaetter
Sidste 4r oplevede vi for forste gang, at vi 
skulle betale for at benytte flyvestationens 
arealer, og det fortsaetter da ogsa i ar, men i 
skrivende stund har vi endnu ikke faet den 
endelige pris, da vi forsoger at f4 en enklere 
beregningsform, der ikke giver s4 stor oko- 
nomisk usikkerhed som sidste 4r. Vi haber 
dog ligesom sidste 4r at holde deltagergeby- 
ret mellem 150 og 200 kr., ligesom deltagerne 
under 10 4r forhabentlig kan deltage gratis.

Da sommerlejren igen i ar vil blive ledet af 
den samme »junta« som sidste 4r, og da jun- 
taen fandt sig dybt begravet i arbejde naesten 
hele tiden, mest ang4ende penge, vil der i 4r 
blive indfort forudbetaling af lejropholdet 
og kost. Skulle det sa ske, at du trods alle go- 
de hensigter alligevel bliver forhindret, vil 
der blive lavet en form for tilbagebetaling.

Naermere herom bliver sendt ud sammen 
med tilmeldingsblanketter mv., som du kan 
rekvirere ved at indsende kuponen nedenfor.

Vi flyver — ikke altid
Sommerlejren afvikler nogle konkurrencer, 
n4r flyvefelterne er 4bne, dvs. uden for nor
mal arbejdstid, som er mandag til fredag kl. 
07.00-16.00. Dette gaelder dog ikke for line- 
styringsbanerne p4 graes, hvor kun naturen 
saetter sine begraensninger.

Nu er konkurrenceflyvning langt fra m41et 
med sommerlejren, og minderne fra tidligere 
4rs lejre drejer sig da ogs4 fortrinsvis om helt 
andre ting, bl.a. hyggeflyvning, der til tider 
har et omfang, der minder om et bistade en 
varm sommerdag.

Ferie — det er m41et med lejren, og skal 
man tro pa tidligere lejre, s4 foretraekker 
modelflyvere at bruge ferien p4 sociale initia- 
tiver som grillmad, hyggesludren og lidt mo- 
delflyvning, og denne flyvning udvikler sig 
en gang imellem til improviseret kappestrid 
som f.eks. ballonflyvning, appelsinkasse- 
race og maengdeflyvning — gerne til stor 
morskab for resten af lejrens deltagere.

Og s4 m4 vi ikke glemme den 4rlige fod- 
boldkamp mellem fritflyvere og linestyring.

Alt i alt en uge, der skal opleves.

Overnatning og spisning
Selv om man ikke skulle tro det, s4 b4de so- 
ver og spiser deltagerne til nogenlunde regel- 
maessige tider. Til dem, som ikke selv

Hans Rabenhoj med fritflyvende RC-model. 
(Han glemte at tcende for modtageren..... )

kan/vil lave mad, har vi desvaerre ikke kun- 
net fa den saedvanlige aftale med Vandel 
Kro, som har skiftet ejer. Til gengaeld har vi 
truffet aftale med flyvestationens cafeteria, 
hvor vi kan spise morgenmad og varm mid
dag alle hverdage, samt kebe en madpakke 
med aftensmad. Priserne p4 disse m41tider 
bliver henholdsvis 12,-, 16,50 og 16,- kr. Be- 
spisning i weekenderne m4 man altsa selv st4 
for — eller g4 p4 Vandel Kro og betale 
kroens normale priser.

Overnatning kan ske p4 to trader. Enten 
kan man sove i militaertelte. Teltene indehol
der kojesenge med madrasser — man skal 
selv medbringe sovepose. Eller man kan 
campere i eget telt p4 en graesplaene lige ved 
siden af militaerteltene.

Igen i 4r kan der blive problemer med at 
skaffe tilstraekkelig plads i militaerteltene, s4 
du skal ikke regne med at kunne disponere 
over mere end en koje pr. person.

Bygning og materialesalg
Pa lejren vil der som tidligere ar vaere mulig- 
hed for at kobe de mest almindelige model- 
flyveartikler. Vi anbefaler dog, at du selv ta- 
ger det meste med hjemmefra, da vi ikke vil 
kunne kobe alt p4 lejren.

Bygning og reparation foreg4r i et militaer- 
telt, der er indrettet til formalet med borde 
og baenke, sa mange kan sidde derinde og 
bygge samtidig (et godt byggefidusmarked). 
Det vil vaere en saerdeles god ide at have et 
lille byggebraedt med sig, da bordene for det 
forste ikke m4 beskadiges, og for det andet 
er s4 skaeve, at man naesten ikke kan bygge 
direkte pa dem.

Tilmelding
Hvis du onsker at deltage i sommerlejren el
ler onsker yderligere oplysninger, s4 klip ku
ponen her p4 siden ud og send den til den 
adresse, som st4r p4 den. Du er selvfolgelig 
velkommen til at skrive kuponen af, hvis du 
ikke vil klippe i bladet.

Kuponen skal indsendes senest I. maj 1983 
(send den hellere i dag).

Du vil s4 efter denne dato modtage tilmel- 
dingsblanket og yderligere oplysninger om 
sommerlejren. Husk, at du i 4r skal bruge 1 
tilmeldingsblanket pr. deltager + familie.

N4r du har modtaget tilmeldingsblanket- 
ten og yderligere oplysninger, vil du der kun
ne laese, hvordan du tilmelder dig endeligt til 
lejren.

HUSK at overholde alle tidsfrister i for- 
bindelse med sommerlejren noje — ellers vil 
du ikke kunne deltage. Og det ville vaere 
synd — sommerlejren er simpelthen OPLE- 
VELSEN, som alle modelflyvere ma have 
med.

JA, send mig tilmeldingsblanket og naermere oplysninger om 
Sommerlejren pa Flyvestation Vandel 1983.

Navn: ________________________________________________

Adresse:______________________________________________

Postnr./by: __________________________________________
Jeg er medlem af: □  Linestyrings-Unionen □  RC-unionen 

□  Fritflyvnings-Unionen □  Ingen union

Send kuponen senest d. 1. maj 1983 til: 
Benny Furbo 
Cypres Alle 34 
2770 Kastrup
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Referater
Fritflyvning

Distriktskonkurrence, 
d. 6. februar, Holstebro
Den nystartede »Idom Modelflyveklub« var som 
eneste klub ude og flyve til distriktskonkurren- 
cen i distrikt Vest i februar. Vejret var ganske 
godt — diset med svag vind — sa der blev flojet 
pasne tider i Al-begynder-klassen, som samtlige 
deltagere floj. Alle deltagerne floj med Sus- 
modeller, og formanden Hans Rasmussen skri- 
ver i forbindelse med resultatlisten, at alle mo- 
dellerne var helt nye og delvist utrimmede.

Al-bcg.: 1. Henning B. Nielsen 270 sek., 2. Sten Dyrmose 257 
sek., 3. Torben Dyrmose 256 sek., 4. K^re Rasmussen 233 sek., 
5. Klaus Redsgdrd 178 sek., 6. Preben Dyrmose 169 sek., 7. Pe
ter Christensen 59 sek., 8. Klaus Thybo 0 sek.

Distriktskonkurrence, distrikt 
0 st, d. 6. februar,
Trollesminde
Vejrudsigten forud for konkurrencen var yderst 
darlig, der blev lovet udbredt regn og op til 10 
m/sek. i vindstyrke. Med den vejrmelding valgte 
de fleste at blive hjemme.

Det darlige vejr ventede dog 10 timer med at 
komme, sa tre mand nod det meget fine vejr med 
hoj, klar himmel og svag vind. Henning Nyhegn 
fortaeller, at man faktisk kunne ga i skjorteasr- 
mer i et langt tidsrum. Palle Pedersen

Al-beg.: 1. Jes Nyhegn 386 sek. A2-eks.: 1. Thomas Otte 861 
sek., 2. Henning Nyhegn 611 sek.

Distriktskonkurrence distrikt 
0 st, d. 6. marts, Oxbjerget, 
Hvissingevej
Til denne konkurrence mente distriktslederen ik- 
ke, at vejret var forsvarligt at flyve i pa trods af, 
at der var lovet aftagende vind og opklaring se- 
nere pa dagen. Vejret var forst pa morgenen stil- 
le med spredte sludbyger, som altsa skulle opho- 
re senere.

Rimeligheden i dispositionen skulle nok ses i 
lyset af, at der var en del hjemhentningsproble- 
mer ved sidste konkurrence i forbindelse med 
opfriskende vind i de sidste perioder, hvilket 
man ikke ville risikere endnu en gang.

I fremtiden kunne man dog godt taenke sig en 
bedre koordinering mellem konkurrencelederen 
og de andre fritflyvere mht. vejret, forstaet pa 
den made, at man umiddelbart inden konkurren
cen kunne orientere sig hos hinanden om den ak- 
tuelle vejrsituation og vurdere flyvevejret. Dette 
kunne man evt. supplere med aflytningen af 
flyvevejrtjenesten i Kastrups automatiske tele- 
fonsvarer med aktuelt vejr (fornyes hver halve ti
me), tlf. 01-51 52 17. I alle tilfaelde bor sa mange 
ikke ga glip af sa god en flyvedag som det blev.

Vi var to, der tog ud til Oxbjerget for at flyve. 
Steen lagde ud med 149 sek., hvilket burde have 
overbevist ham om, at en termikbremse alligevel 
er nodvendig om vinteren! Jans model var des- 
vaerre trukket skaev, sa det blev 91 sek. I anden 
periode udloste Steen i lav hojde og scorede 27, 
mens trimmet pa Jans igen svigtede og gav ham 
85 sek. Sa havde vi begge 176 sek. I tredie perio
de floj Steen forst og fandt en svag boble (efter 
at have svoret, at der garanteret ingen termik 
var), der holdt modellen oppe i 4 min. 38 sek., 
indtil et hojt trae viste den ndde at lade modellen 
styrtdykke ned midt pa Nordre Ringvej med ha- 
vari til folge. Jan fandt en tilsvarende nedvind 
og floj 74 sek., men viste storsind ved ikke at 
flyve de sidste to perioder efter Steens havari. 
Vedholdende rygter vil iovrigt vide, at han snart 
har en ny, smuk A2’er klar, muligvis med rus- 
serkrog, men i hvert fald i bedre trim end den 
nuvaerende. Steen Hermansen

A2-beg.: 1. Steen Hermansen 356 sek., 2. Jan Pedersen 250 sek.

Fritflyvnings-Unionen er den danske 
landsorganisation for model flyvning 
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 0st (est fo r Storebcelt): 
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4C, 2620 Albertslund 
Tlf. 02-64 29 51.
Distrikt Vest (vest fo r Storebcelt): 
Bjarne Jorgensen 
Naesbyhave 66, 5270 Nassby 
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.

Orientering fra 
Fritflyvnings- 

Unionen
Steen Hermansen (tv.) og Jan Pedersen fotograferet under DM-82. Eneste sjcellcendere, som floj
distriktskonkurrence i marts i dr. Konkurrencekalender

10/4 Distriktskonkurrencer i distrikt 0st og
Vest

10/4 OM-F’s jubilseumskonkurrence, St.
Hojstrup, Odense 

17/4 Sjasllandsmesterskab
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
5/6 OM-F’s Al-konkurrence, St. Hoj

strup, Odense
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
20-21/8 Poitou International, Noize, Frankrig
28/8 Hostkonkurrence 1, distrikt Vest,

Vandel
3- 4/9 Eifel-Pokal, Ztilpich, Vesttyskland
4/9 Sjaellands-Cup, Ringsted

10-11/9 DM, Ringsted 
25/9 Jyllandsmesterskab, Skjern 
28/9-4/10 VM, Goulburn, N.S.W., Australien 
2/10 Hostkonkurrence 1, distrikt 0st 

16/10 Hostkonkurrence 2, distrikt Vest
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23/10 Palle-Cup, Trollesminde/Favrholm, 
Hillerod

6/11 Flyvedagskonkurrence, decentral
6/11 Distriktskonkurrencer i distrikt 0st og 

Vest
13/11 Hostkonkurrence 2, distrikt 0st
20/11 Landsmode
4/12 Distriktskonkurrencer i distrikt 0st og 

Vest

Medlemsliste
Unionens medlemskartotek er nu overfort til 
EDB, og det giver en raskke muligheder for at fa 
udskrevet medlemslister, stickers med medlem- 
mernes navne mv. Sekretariatet kan derfor tilby- 
de folgende til medlemmerne:
1. En komplet medlemsliste — kan rekvireres 

gratis af alle medlemmer.
2. Selvkltebende navnesedler med medlemmer- 

nes navn og adresse (sa man hurtigt kan ud- 
sende meddelelser til medlemmerne). Navne- 
sedlerne er ikke gratis — prisen kender vi 
endnu ikke. Man kan nojes med at bestille en 
del af adresserne — f.eks. et distrikt.

Kontakt sekretariatet — og regn med nogle da- 
ges ekspeditionstid.

Landshold 1983
Udtagelseskomiteen har udtaget landshold til 
VM i Australien og NM i Finland (som har vasret 
afholdt, nar dette lseses — uden dansk deltagel- 
se). De heldige blev:
FI A: Jorn Rasmussen 

Per Grunnet 
Peter Buchwald 
Reserver: Thomas Otte 

Steffen Jensen 
Finn Bjerre

FIB: Bjarne Jorgensen 
Steffen Jensen 
Jens B. Kristensen 
Reserver: Erik Knudsen 

Povl Kristensen 
Erik Jacobsen

F1C: Thomas Koster
I ojeblikket ser det ud til, at der kan blive dansk 
deltagelse ved VM, idet Finn Bjerre har vist in- 
teresse for at tage med.

Konkurrenceindbydelser
Som det var tilfaeldet med vdrkonkurrencerne i 
marts vil der fremover blive indbudt scerskilt til 
alle sterre konkurrencer. Det er baggrunden for, 
at ikke alle indbydelser i Modelflyve Nyt er sa 
grundige, som det kunne enskes. Hvis man imid- 
lertid savner oplysninger, kan man altid fa  dem 
ved henvendelse til de forskellige konkurrencele- 
dere.

10/4: Distriktskonkurrencer i 0 st og Vest
Som saedvanlig en centraliseret konkurrence i di
strikt 0st med flyvested pa Trollesminde/Favr- 
holm ved Hillerod. Modetid kl. 10.00 og to pe- 
rioder inden kl. 12.00. Konkurrenceleder er Pal- 
le Pedersen, tlf. 02-64 29 51.

I distrikt Vest er konkurrencen decentralise- 
ret. Man flyver sine starter og noterer de opnae- 
de flyvetider. Derefter sendes de komplette re- 
sultater til distriktsleder Bjarne Jorgensen, Nass- 
byhave 66, 5270 Odense N. Nasrmere oplysnin
ger kan iovrigt fas hos Bjarne pa tlf. 09-18 02 30.

10/4: OM-F’s Jubilaeumskonkurrence
Konkurrencen afholdes pa St. Hojstrup naer 
Odense. Da pladsen er optaget af hundetraening 
indtil kl. 12.00, modes man til briefing pa dette

tidspunkt, hvorefter forste periode paregnes at 
kunne starte kl. 12.15.

Der flyves alle klasser.
Konkurrenceleder er Claus Bo Jorgensen, der 

modtager tilmeldinger ρέ sin adresse: Vinkael- 
dervej 2, 5000 Odense C, heist senest tirsdag d. 
5. april. Angiv foruden navn og adresse, hvilke 
klasser du vil deltage i, samt om du har brug for 
at kore med andre/om du har plads til andre i dit 
koretoj.

I tilfselde af ddrligt vejr kan man kontakte 
Claus om formiddagen mellem kl. 9.00 og 10.00 
og hore, om der vil blive flojet. Tlf. 09-12 36 95.

17/4: Sjaellandsmesterskab
Arets Sjaellandsmesterskab afvikles pa den saed- 
vanlige plads ved Hillerod, nemlig Trollesmin-

de/Favrholm.
Der er briefing kl. 10.00, og kl. 10.30 starter 

forste periode. Afhaengigt af vejret flyves der 5 
eller 7 starter i FAI-klasserne.

Der flyves alle klasser.
Efter konkurrencen sarnies man til kaffebord i 

Hillerodklubbens lokale, hvor resultaterne of- 
fentliggores.

I tilfaelde af darligt vejr kan man kontakte 
konkurrenceleder Steffen Jensen ρέ tlf. 01-26 08 
36 sondag morgen fra kl. 7.30 til 8.30 og hore, 
om der skal flyves — og om der evt. skal afhol
des et alternativt arrangement.

Tilmelding med angivelse af tomme plad- 
ser/onske om at kore med andre skal sendes til 
Steffen Jensen, Alborggade 17, 5.th., 2100 Kbh. 
0  senest mandag d. 11. april.

Jorgen korsgaard er stifteren af den nu 10 dr gamle Harreslev Modelflyveklub.

10 ars-jubilaeum i Harreslev 
Modelflyveklub
I august 1972 startede Jorgen Korsgaard en 
interessegruppe for unge med temaet mo- 
delflybygning i Harreslev lige syd for den 
danske grasnse. I lobet af dette byggekursus 
opstod der sa stor interesse for modelflyv- 
ning, at der i januar 1973 blev holdt stiftende 
generalforsamling for Harreslev Modelflyve
klub, som klubben kom til at hedde. Med- 
lemstallet har ligget ret konstant pa 8-12 og 
ialt i lobet af de 10 ar har der vasret 30 perso- 
ner, som har faet deres grundlasggende mo- 
delflyveerfaring i klubben. Det storste med- 
lemsmaessige problem er generationsskiftet. 
Der sker nemlig det, at en del af de unge 
mennesker forlader egnen i 18-20 ars alderen 
for at studere videre eller arbejde, og det be- 
tyder, at man med jaevne mellemrum faktisk 
ma begynde forfra med at uddanne nye mo- 
delflyvere. Heldigvis ser det i jubilaeumsaret 
ud til, at en del medlemmer vil blive i omra- 
det i den kommende tid. De medlemmer, der 
har forladt klubben i tidens lob, dyrker nae- 
sten uden undtagelse ikke laengere model- 
flyvning. Man kan sa habe, at de engang 
vender tilbage til sporten.

I lobet af de ti ar er der ifolge statistikken 
bygget ca. 100 modeller, ca. 7000 arbejdsti- 
mer, der er taget ca. 75 diplomer, og kiub-

bens medlemmer har i konkurrencer haft de- 
res modeller i luften i ca. 100.000 sekunder. 
Hvad der sammenlagt er flojet af trimflyv- 
ninger kan naturligvis ikke udregnes. Klub
ben er p.t. indehaver af fern Danmarksme- 
sterskaber samt 4 Danmarksrekorder.

Klubbens formand er p.t. Jorgen Kors
gaard, og sekretasren Olaf Ernst har pa for- 
nem made faet fort klubbens protokol up-to- 
date, sa den beskriver klubbens liv i tekst og 
billeder i lobet af de 10 ar. Den er uerstatte- 
lig-

Hver tirsdag fra 19-22 er der byggeaften, 
der normalt ledes af formanden, men ogsa 
Bjarne Geipel har i tidens lob uddannet en 
del nybegyndere. Klubben har modtaget en 
del tilskud til bl.a. en metaldrejebaenk, 
bandsav, mikrovaegt mm. Kontingentet an- 
drager p.t. 15,- D.kr. for juniorer og 
30,-D.kr. for seniorer manedligt. Det er sam- 
tidig en opsparing til det arlige kontingent til 
Fritflyvnings-Unionen. Det ovrige kontin
gent gar til f.eks. gratis dopelak til alle. 
Overskuddet af sodavandskassen betaler det 
arlige polsegilde ved klubbens generalfor
samling!

Medlemmerne kan varmt anbefale, at man 
laver klubber rundt omkring. Find en, som 
vil ofre tre timer ugentlig pa sagen samt et 
par weekend’er pa arsbasis, sa korer det ba
re! □
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30/4-1/5: 10-startskonkurrence
Denne traditionelle konkurrence afholdes som 
saedvanlig pa Trollesminde/Favrholm naer Hille- 
r0d.

Konkurrencen straekker sig over to dage — 
normalt flyves fire starter om lordagen og deref- 
ter 6 om sondagen, men vejret kan naturligvis 
give anledning til visse aendringer i dette skema.

Der flyves alle klasser.
Konkurrenceleder er Thomas Koster, som 

modtager tilmeldinger pa adressen: Harlosevej 
184, 3400 Hillerod — heist inden mandag d. 25. 
april.

Deltagerne kan overnatte i Hillerodklubbens 
lokaler, hvor man iovrigt vil sarnies til praemie- 
overraekkelse og kaffebord efter konkurrencens 
afslutning. Medbring selv sovepose og luftma- 
dras.

Der er ingen aflysningsordning, da konkur
rencen straekker sig over to dage.

Husk i tilmeldingen at skrive, om du har plads 
til flere passagerer — eller om du har brug for at 
kore med en anden.

7-8/5: Indendors DM
Interesserede bedes kontakte J or gen Korsgaard 
for naermere oplysninger om dette staevne, der 
tegner til at blive den helt store oplevelse, idet vi 
har filet tilsagn fra to af verdens bedste inden- 
dors-flyvere om, at de kommer og deltager: Lau
rie Barr og Bernard Aslett, begge fra England. 
De kommer bl.a. for at give gode rid til de for- 
hlbentlig mange danske deltagere, der moder op 
i &r.

Der flyves alle indendors-klasser — dog ikke 
pa en gang!

Konkurrencen afholdes i Flensborg i den sam- 
me hal som sidste &r, hvor der er ca. 9 meter tii 
loftet.

N&r du alligevel skriver til Jorgen Korsgaard 
efter indbydelsen, si skriv ogs&, om du har be- 
hov for at kore med en anden deltager, eller om 
du muligvis har plads i bilen til at tage nogen 
med. Tilmelding kan rekvireres fra:

Jorgen Korsgaard 
Ahornweg 5, D-2397 Ellund 
Vesttyskland.

15/5: Varkonkurrence 2, distrikt Vest
Vdrkonkurrence 2 afholdes som saedvanlig pa 
Flyvestation Vandel, hvor de saedvanlige restrik- 
tioner i faerdsel pd pladsen er gaeldende.

Man kan komme ind pit flyvestationen fra kl.
9.00, og forste periode starter kl. 10.00 efter en 
kort briefing. Der flyves 5 eller 7 perioder af- 
haengigt af vejret.

Der flyves alle klasser.
Tilmelding skal ske senest d. 9/5 til:

Bjarne Jorgensen 
Naesbyhave 66, 5270 Odense N 

— og man skal opgive navn, adresse, CPR- 
nummer samt hvilke klasser, man onsker at del- 
tage i. Desuden skal man oplyse, om man har 
brug for at kore med en eller anden, eller om 
man miske skulle have plads til en ekstra passa- 
ger. Opgiv altid telefonnummer sammen med 
din tilmelding.

I tilfaelde af darligt vejr kan man kontakte 
Bjarne sondag morgen mellem kl. 7.00 og 8.00 
og here, om der skal flyves. Tlf. 09-18 02 30.

Efter konkurrencen regner vi med at sarnies pa 
kroen til kaffe og oplaesning af resultater.

5/6: OM-F’s Al-konkurrence
Ρίι grund af problemer med at fa lov til at kom
me p& St. Hojstrup er denne konkurrence flyttet 
en uge i forhold til den forst annoncerede dato.

Naermere oplysninger fra Claus Bo Jorgensen 
pa tlf. 09-12 36 95.

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 opnSs 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
3/4 Hertug Hans Staevne, Haderslev, alle 

klasser -s- F2A
10/4 2. Var 0st, Kobenhavn, alle klasser
8/5 Windy-Pokalen, Kobenhavn, alle 

klasser — udtagelseskonkurrence 
21-22/5 Limfjordsstaevne, Aalborg, alle klas

ser — udtagelseskonkurrence 
12/6 Gauerslund Speed, Gauerslund, F2A 
19/6 Sydfynsk Combat Rally, F2D + die

sel combat
2- 10/7 Sommerlejr, Vandel 
13-17/7 EM, Holland
7/8 Haderslev Cup, Haderslev, alle klas

ser -4- F2A
14/8 Comet Cup, Kobenhavn, alle klasser 
28/8 Arhus Staevne, Arhus, F2B, F2D, die

sel combat
3- 4/9 DM — udtagelseskonkurrence
11/9 1. Host 0st, Kobenhavn, alle klasser
25/9 1. Host Vest, Aalborg, alle klasser —

udtagelseskonkurrence 
9/10 2. Host 0st, Kobenhavn, alle klasser

16/10 Arhus Staevne, Arhus, F2A, F2C,
G/Y

23/10 KM, Kobenhavn, alle klasser — udta
gelseskonkurrence

Bestyrelsesmede d. 5/3-83
Under modet var bl.a. konkurrencekalender og 
udtagelsesregler til diskussion, og her forela der 
et forslag fra Aviator med ens regler for udtagel- 
se i alle klasser.

Det blev besluttet, at landsholdet i alle klasser 
ville blive udtaget pr. 31. december, begyndende 
med landsholdet 1984.

Denne aendring har kun betydning for team- 
race, da alle andre klasser allerede bruger disse 
regler, ligesom der ikke blev lavet om pa beslut- 
ningen fra sidste bestyrelsesmode ang. 5 bestem- 
te konkurrencer i combat og stunt, hvoraf de 4 
bedste er gaeldende.

Udtagelseskonkurrencerne i stunt og combat 
1983 bliver: Windy, Limfjordsstaevne, DM, for
ste Host Vest, KM — normale konkurrencereg- 
ler.

I speed og team-race gaelder de gamle regler 
stadig med alle officielle danske og udenlandske 
FAI konkurrencer.

Da der til udtagelsen af landsholdet i team- 
race til EM 1983 ikke var ens konkurrenceantal 
pa begge sider af Storebaelt, blev det besluttet at 
udvide antallet af konkurrencer med 1. Var Vest 
d. 17/4 i Alborg (denne konkurrence har klub- 
ben siden afvist at afholde — red.).

Der blev ligeledes flyttet lidt pa Gauerslund 
Speed og Sydfynsk Combat Rally, jfr. konkur- 
rencelisten.

I combat skal der jfr. CIAM modet 1982 be- 
nyttes en sikkerhedswire, der med min. diameter 
pa 0,5 mm skal forbinde motoren med trekan- 
tens fastgorelsesbolt.

Rettelse til Top-Ti 1982
Desvaerre havde der indsneget sig en regnefejl i 
Top-Ti for klasse F2C — Team Race, som gor, 
at de to forste pladser ma byttes om. Den kor-
rekte liste bliver derfor:

1. Hans Geschwendtner/John Mau,
Comet/TMF...................................... 18:17,5

2. Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge,
Aviator............................................... 19:00,0

3. Luis Petersen/Jens Geschwendtner,
Com et................................................ 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/Kdre 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

Konkurrenceindbydelse
21-22/5: Limfjordsstaevnet 1983
Aviators Modelflyvere indbyder hermed til 
Limfjordsstaevnet 1983 lordag den 21. og sondag 
den 22. maj 1983. Om lordagen starter vi kl. 
10.00 og sondagen kl. 09.00.

Sted: Hesteskoen, Aalborg.
Klasser: Alle undtagen dieselcombat (der vil 

blive flojet alle klasser begge dage).
Startgebyr: 45,- kr. pr. mand pr. klasse. 
Diverse vandrepokaler bedes medbragt. 
Spisning foregar som saedvanlig lordag aften 

kl. 19.30 i klubhuset. Pris 65,- kr. pr. kuvert. Da 
pladsen er begraenset til max. 60 personer, bedes 
tilmelding ske hurtigst muligt.

Campering kan finde sted ved flyvepladsen. 
Den absolut sidste frist for tilmelding og beta- 

ling til konkurrencen er 1. maj til:
Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg 
Giro nr.: 5 62 01 71.
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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 drs kontingent- 
opkrasvning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik- 
sen, Falcon (formand), Gejsingvej 
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58 
83, bankprokurist Flemming Peder
sen, Nuserne (naestformand), tand- 
lasge Bjorn Krogh, NFK, bankdirek- 
tor Ole Meyer, Sydsjasllands RFK, 
programmor Preben Norholm, Midt- 
jysk Mfk., luftkaptajn Jens P. Jen
sen, RFK, fuldmaegtig Ole Wendel- 
boe, RFK.

Sportsligt udvalg:
Programmor Preben Norholm, 
Godthabsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Peter Christensen 
Kollegiebakken 9, vasr. 1404,
2800 Lyngby
Tlf. 02-88 15 55, vter. 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 Bronshoj 
Tlf. 01-60 29 37.

Helikoptermodeller
Landbrugsmedhjaelper Rasmus Lar
sen
Over Kterbyvej 84, 5300 Kerteminde 
Tlf. 09-32 12 58.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen 
Svinget 7, 7323 Give 
tlf. 05-73 17 84.

Rekordsekretaer:
Ingenior R. Moller Nielsen 
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup 
Tlf. 06-22 11 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Flerbert Christophersen 
Mollesvinget 9, Alsonderup,
3400 Hillerod 
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens secretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
Tlf. 06-22 63 19.
Giro: 3 26 53 66.

Orientering fra 
RC-unionen

Nye klubber
Sa kan vi igen byde velkommen til to nye klub
ber.

Modelflyveklubben Kjoven, som har flyve- 
plads pa Amager Faslled.

Arrow Toftlund Modelflyveklub, som har 
flyveplads i Norkaer Enge, 4 km nord for Toft
lund.

Deres adresser fremgdr af klubfortegnelsen i 
dette nummer.

Nye kontaktadresser
Der er aendring af kontaktadresse pa 5 klubber, 
nyt telefonnummer pa en klub og ny postadresse 
pa en klub.

Modelflyveklubben Hodalen, nyt tlf. nr.
The Flying Tigers, Hoisted, ny postadresse.
Skagen RC-klub, Skibelund RC-modelflyve- 

klub, Modelflyveklubben Gudend, Folding RC- 
klub og Sydfyns Modelflyveklub har faet ny 
kontaktadresse.

/Endringerne fremgar af klubfortegnelsen.

Bestyrelsesmede
RC-unionens bestyrelse holdt mode i Kastrup 
den 15. januar med deltagelse af 6 af unionens 7 
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig sdledes: Anders 
Breiner Henriksen, formand, Flemming Peder
sen, naestformand. Preben Norholm genvalgtes 
som formand for Sportsligt Udvalg, ligesom han 
ogsa genvalgtes som medlem af KDA’s hovedbe- 
styrelse. Bjorn Krogh, Ole Meyer og Anders 
Breiner Henriksen valgtes som unionens reprae- 
sentanter i Dansk Modelfiyveforbunds bestyrel
se.

Man droftede KDA overenskomsten. RC- 
unionen har sendt udkast til en ny over- 
enskomst, men da der pd nuvasrende tidspunkt 
ikke foreligger noget nyt i sagen, ma man afven- 
te naeste udspil fra KDA.

Forsikringsproblematikken blev ogsd droftet, 
og Ole Meyer og Flemming Pedersen blev udpe- 
get til at ga videre med sagen. En evt. praemie- 
forhojelse kan naeppe undgas, da der jo har vae- 
ret en del flere sager end tidligere. Men man ma

afvente, hvad der vil blive forlangt fra luftfarts- 
myndighederne.

Flemming Pedersen orienterede om BL-5 si- 
tuationen og oplyste, at det pa nuvasrende tids
punkt ligger fast, at der ikke laengere skal politi- 
tilladelse til, og at der ikke sker aendringer for 
modelfly op til 5 kg. I unionen er man ved at ud- 
fasrdige de endelige regler, og ndr der foreligger 
en afgorelse, vil der blive sendt orientering ud til 
medlemmerne.

Der blev nedsat et forelobigt flyvepladsudvalg 
pa 3 mand til at forberede sagen. Ogsa proble- 
matikken omkring konkurrence- og hobbypilo- 
ter blev droftet. Man mente, at der skulle vaere 
Iige vilkdr, men at hobbyflyverne ikke skal deles 
op i grupper, idet de er meget mere tvasrgaende. 
Der arbejdes videre pd en koordinering af hob- 
byaktiviteterne.

Fuldstaendigt referat er udsendt som klub- 
orientering nr. 3/83.

Repraesentantskabsmedet 1983
Dette drs repraesentantskabsmode vil blive af- 
holdt sondag den 30. oktober pa Flotel Nyborg 
Strand.

Indbydelser
17/4: Expert Cup, skraent
Radioflyveklubben-Slangerup indbyder til Ex
pert Cup den 17. april. Tilmelding skal ske til 
Preben Jacobsen pa tlf. 02-17 21 16 senest 3 dage 
for. Ovrige oplysninger om tid og sted gives ved 
tilmeldingen. Konkurrencen taeller med til NM 
83 og Pokalkampen.

23-24/4: Dommerkursus kunstflyvning
Dommerkursus afholdes igen i ar pa RC-klub- 
ben Falcons flyveplads i Veerst. Kurset begynder 
lordag kl. 10.30. Der vil vaere begrasnset mulig- 
hed for overnatning i klubhus, plads til opstilling 
af compingvogne og telte forefindes. Desuden er 
der overnatningsmulighed pa Baskke Kro. Son
dag startes kl. 10.00. Af hensyn til mad lordag 
middag og aften, sondag middag samt overnat
ning bedes tilmelding senest at vaere foretaget 
den 17. april. Tilmelding og yderligere oplysnin
ger hos Olav Nielsen, 05-50 50 35 eller Peter 
Christensen, 02-88 15 55, veer. 1404.

7/5: Skalatraef
Skalatraef lordag den 7. maj kl. 10.00, alternativ 
dag sondag den 8. maj kl. 10.00, afholdes hos 
Borup Modelflyvere pa flyvepladsen ved Klove- 
sted.

Da flyvepladsen har jumbo-tilladelse, er alle 
skalamodeller op til 20 kg. velkomne.

Der kraeves medlemskab af RC-unionen samt 
A-certifikat for at flyve selvstaendigt. For med- 
lemmer af RC-unionen uden A-certifikat stiller 
klubben instruktor til radighed under flyvnin- 
gen. Klubbens gaeldende stojregler, der siger, at 
intet fly md stoje mere end 100 dB(A), mdlt med 
maskinen 1 meter over jorden og stojmaleren i 
en afstand af 1 meter fra motoren, skal overhol- 
des.

Tilmelding til trasffet skal ske til Kai Ander
sen, 03-67 01 09, heist inden den 1. maj.

8/5: AMC-Open
Arhus Modelfiyveclub indbyder hermed til hoj- 
startskonkurrencen AMC-Open. Vi afholder 
konkurrencen sondag den 8. maj pd AMC’s 
flyveplads ved Lystrup. Vi paregner at kore med 
el-spil. Briefing finder sted kl. 9.00. Startgebyr 
er kr. 40,-, der betales pa pladsen. Konkurrencen 
taeller med til VM 85, NM 83 og Pokalkampen 
83. Tilmelding med oplysning om navn, adresse, 
unionsnummer og frekvens til: Lone Buch Ras-
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mussen, Th. Nielsensgade 5, st.tv., 8000 Arhus 
C, tlf. 06-19 69 87 senest onsdag den 4. maj.

12/5: JM-skraent
Thy RC-klub indbyder igen i ar til Jysk Mester- 
skab i skrasnt Kristi Himmelfartsdag d. 12. maj 
pa skrasnterne ved Hanstholm. Vi synes asrlig 
talt, I skulle prove at mode op til dette herlige ar
rangement, som altid har prasg af hyggeflyv- 
ning, og husk det gaslder lige s& meget om at vae- 
re med som at vinde. Briefing kl. 9.00 ved cafete- 
riet pa Hamborg Campingplads. Tilmelding til 
Jorgen Larsen, 07-97 13 63 senest den 10. maj.

15/5: JM i hojstart ved Arhus
Brabrand Modelflyve Club (BMC) indbyder her- 
med til JM i hojstart sondag den 15. maj. Der er 
briefing kl. 9.30 punktlig, og startgebyret er kr. 
30,-. El-spil vil vaere til radighed pa flyveplad- 
sen, der ligger nord for Lading, 15 km fra Arhus 
mod Viborg (se skitsen).

Deltagere m.fl. er velkomne til at flyve om lor- 
dagen, og der kan overnattes pd flyvepladsen el- 
ler i klublokalerne, hvor der bl.a. er lademulig- 
hed. Konkurrencen taeller med til VM 85, NM 83 
samt Pokalkampen. Uofficielt vil vi afholde 
holdkonkurrence, hvor et hold bestar af de 3 
bedst placerede piloter fra en og samme klub, sa 
mod talstasrkt op. Tilmelding med oplysning af 
navn, frekvens og RC-nummer, samt evt. over- 
natning kan ske til Niels-Ejner Rasmussen pa tlf.
06-15 17 34 (bedst meilem 16 og 17) indtil man- 
dag d. 9. maj.

mod MARCUSMINDE

21-22/5: Stor-svaever traef
Hermed indbyder Brabrand Modelflyve Club 
dig og dine til storsvaevertraef i pinsen, lordag d. 
21. og sondag d. 22. maj. Vi har slasbefly med 
pilot, der stdr til radighed med slash og lift, men 
herudover er alle slasbefly velkomne. Vil du helle- 
re hojstarte din svasver, kan du frit benytte vore 
kraftige gummitove eller h&nd- eller jordstarte i 
vort helt ukritiske motorspil. Vor flyveplads er 
godkendt til jumbo-modeller, har to brede tvasr- 
baner p4 75 meters laengde og et stort reelt uden- 
omsareal til udlaegning af hojstarts-materiel og 
evt. udelandinger. Det bemasrkes, at ifolge klub- 
bens love er det nodvendigt at vaere medlem af 
RC-unionen, hvis du vil flyve svsevere over 2 kg 
(og ifolge styrings-gruppen tillige LSF af 1. grad 
for svasvere over 5 kg) og gaelder det motorfly, 
er det nodvendigt med A-/jumbo-certifikat.

Let mad og drikke kan kobes p4 pladsen for 
sm& priser. Om aftenen holder vi en lille balfest, 
og sondag er der friske rundstykker. Der er mu- 
lighed for overr.atning p4 flyvepladsen eller i 
klublokalerne, hvor du kan lade dit anlasg og 
selv fk et forfriskende brusebad.

Flyvningen starter lordag kl. ca. 10.00 og kl. 
13.00 holder vi briefing, hvor onsker og ideer om 
dagenes flyvemaessige indhold diskuteres.Er vej- 
ret godt, fortsaetter vi flyvningen om mandagen! 
Vi hciber at kunne sarnie mange dejlige modeller 
og piloter til nogle hyggelige flyvedage. Gratis og 
uforpligtende tilmelding, sa vidt muligt inden 
onsdag den 18. maj til Hans R. Gronne pa tlf.
06-25 00 67 eller Chr. Graversen pd tlf. 06-25 07 
97. Vor flyveplads ligger nord for Lading, 15 km 
fra Arhus mod Viborg (se skitsen).

29/5: Filskov-Cup
Nuserne indbyder igen i 1983 til Filskov-Cup pa 
Filskov Kro’s flyveplads, sondag den 29. maj kl.
9.00. Opgaverne afhaenger som tidligere af vej- 
ret, og vil forst blive oplyst ved briefing, der hol- 
des forste gang kl. 9.00. Der vil vaere spil pi 
pladsen, og som noget nyt tillader vi start ved 
hjaelp af flyslasb (ikke start pa ryggen af en mo- 
tormodel). Safremt vejret giver mulighed herfor 
vil vi naturligvis flyve distance som en af opga
verne, og i denne disciplin tillades brug af vario
meter (men kun i denne). Tilmelding til Kaj So
rensen, tlf. 05-32 26 56 med oplysning af navn, 
RC-nummer, senderfrekvens, senest den 26. 
maj. 0nsker man at ankomme lordag med evt. 
overnatning i telt el. lign., ma dette aftales for- 
ud. Vi kan anbefale Filskov Kro for spisning og 
overnatning.

29/5: Kunstflyvningskonkurrence klasse A + B
Hobro Fjernstyringsklub og Silver Star Models 
indbyder herved til Silver Star Cup sondag d. 29. 
maj pa Hobro Fjernstyringsklubs plads i Lin- 
dum ved Hobro. Konkurrencen starter med brie
fing kl. 9.30. Startgebyr kr. 60,- betales ved kon- 
kurrencens start. Tilmelding senest 25. maj til 
Axel E. Mortensen, tlf. 08-52 03 57 med angivel- 
se af medlemsnummer, frekvens og klasse.

5/6: Sjaellandsmesterskab kunstflyvning
Sydsjaellands Modelflyveklub indbyder til Sjsel- 
landsmesterskab i kunstflyvning i klasse A + B, 
samt minikunstflyvningskonkurrence pa flyve- 
station Avno meilem Naestved og Vordingborg. 
Konkurrencen finder sted sondag den 5. juni og 
begynder med briefing kl. 10.00. Man kan tid- 
Iigst ankomme p4 flyvepladsen kl. 9.00. Ved an- 
komsten kores gennem vagten og ad vejen lige 
frem, og derefter til venstre, forbi hangar-omra- 
det og videre ad grusvejen frem til flyvefeltet. 
Der ma ikke kores p i grassset. Startgebyret er kr. 
90,-. Tilmelding til Stig Klausen, Skyttemarksvej 
98, 4700 Nasstved, tlf. 03-73 47 95 med angivelse 
af navn, klub, kanalnummer og klasse senest 
mandag den 30. maj.

5/6: Flyslaebstaevne
Flyslasbstasvne afholdes pa Modelflyveklubben 
Gudena’s bane i Helstrup Enge den 5. juni kl.
10.00. Alle er velkomne. Kontaktmand Viggo 
Jensen, tlf. 06-46 62 35. Startgebyr kr. 25,- pr. 
svaever opkrasves pa pladsen.

4-5/6: Jumbo-traef
Nuserne indbyder hermed til det traditionelle 
jumbo-traef pa Filskov Kro’s flyveplads. Der er 
mulighed for campering ved pladsen, og der kan 
kobes ol, vand og polser pa pladsen. Lordag af- 
ten vil vi arrangere en faelles grillaften. »Tilbe- 
hor« skal man selv medbringe.

Lordag er der mulighed for traening, men om 
sondagen flyver hver pilot et program, der til- 
passes modellen, dvs. at der ogsa flyves efter det 
nye jumbo-kunstflyvningsprogram.

Der bliver en erindringspraemie samt praemie 
for bedste flyvning samt for paeneste model.

Mod op, vi far et par gode dage. Tilmelding 
senest d. 1. juni til Flemming Pedersen, tlf. OS- 
73 17 84 efter kl. 18.00.

Jumbo-tilladelse samt medlemskort skal med- 
bringes!

9-24/7: Sommerlejr for begyndere
RC-klubben Falcon indbyder interesserede be
gyndere til en uge eller 14 dages koncentreret op- 
laering/traening i flyvning med radiostyrede mo
torfly inden for periode 9.-24. juli. Erfaren in- 
struktor stir til radighed i hele perioden. 

Deltagelse i sommerlejren er betinget af, at

man er forsikret via medlemskab af RC-unio- 
nen, og at man selv medbringer en egnet model. 
Til overnatning kan man medbringe telt, cam- 
pingvogn el. lign. Folgende faciliteter star til r4- 
dighed i perioden: Stort opvarmet klubhus, toi
let med varmt og koldt vand, klubben rader over 
egen campingplads, som kan benyttes af delta- 
gerne. I klubhuset kan der kobes kaffe, ol, vand, 
is, samt varme polser med bred. Prisen pr. delta- 
gende begynder er kr. 150,- pr. uge, familie mm. 
kan gratis medbringes i ubegraenset omfang.

Efter arbejdsdd, altsa om aftenen, vil vi lave 
forskellige aktiviteter i form af udflugter, video
film, lejrbal, teoretisk gennemgang af et model- 
flys hele opbygning, eller hvad man matte onske.

Tilmelding samt yderligere oplysninger hos 
Soren Laursen, tlf. 05-52 19 15. Tilmelding se
nest den 6. juni.

Da vi allerede har faet nogle tilmeldinger, og 
deltagerantallet er begraenset til 25, gor man 
klogt i at tilmelde sig snarest, hvis man vil vaere 
helt sikker pa en plads.

Checkliste for 
sikkerhedsofficials
RC-unionen har i vinter lavet en checkliste for 
sikkerhedsofficials ved publikumsstasvner. Den 
vedlasgges alle stasvnebekraeftelser til arrangorer 
af disse stasvner, og kan iovrigt rekvireres fra 
sekretariatet. For at forebygge evt. uonsket dis- 
kussion med sikkerhedsofficials har vi uddraget 
denne Checkliste for piloter ved publikumsstcev- 
ner, der ligesom sikkerhedsofficial-jobbet ikke 
indeholder noget nyt. Nu er det blot trykt samlet 
pa papir:
1. Har jeg medlemskort og evt. jumbo-bevis i 

lommen?
2. Er A-certifikatet obligatorisk? (Og er det s4 i 

lommen?)
3. Er min model tilstraekkeligt gennemprovet til 

at flyve foran publikum?
4. Kender sikkerhedsofficial mine flyvefaerdig- 

heder godt, eller skal jeg mode tidlig mor- 
gen/dagen for for proveflyvning for sikker
hedsofficial?

5. Ved staevner i udlandet: Har jeg sportslicens 
og udvidet forsikring, og kender/opfylder jeg 
arrangorernes lokale regler?

Checkliste for Sikkerhedsofficial indeholder og
sa enkelte praktiske anvisninger for sikkerheds
officials arbejde, som vi ikke skal udbrede i disse 
smalle spalter. Blot et enkelt vink: Hvis liflige 
vaesker uden bred margin til statsautoriserede 
promillegrasnser ikke kan vente til efter stsevnet, 
s4 giv sikkerhedsofficial et praj om, at du ikke 
skal flyve mere forst, sa han slipper for at an- 
strenge sig med at blive frygtelig vred.

Staevnekalenderen
S4 tager vi igen hul pa en ny saeson og en ny 
stasvnekalender. Dvs. det skete faktisk allerede 
for et par uger siden med helikopter-seminar i 
Grindsted.

Man genkender stort set alle de velkendte tra- 
ditionsrige stasvner, men i ar er der nok flere ny- 
skabelser end sasdvanligt, isaer af den type, der 
ogsa tiltaler den gruppe RC piloter, der mere sat- 
ser pa at trasffe nye mennesker end at blive Dan- 
marksmester.

Alle undrer sig — hvis man skal tro lasserbrev 
i sidste Modelflyve Nyt — over, at RC sommer
lejr genindfores for 14. sommer i track. Forelo- 
big er 2 stk. anmeldt, hvilket langt fra er rekord 
(den er 4 stk.), og med hver sit formal. Den i 
Hanstholm rader bade over skrasnter, hoj- 
startsplads og (med velvilje fra flyvelederen i 
Thisted Lufthavn) asfaltbane til motorflyvning.
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»SeIvarrangerende« betyder, at et styringsgrup- 
pemedlem vil sorge for, at der pa forstedagen 
indkaldes til faellesmode, hvor der aftales proce- 
durer for daglig planlaegning af aktiviteter og 
frekvensdisciplin, et planlaegningsarbejde, som 
alle deltagere forventes at yde sit bidrag til, hvil- 
ket erfaringsmsessigt er meget populaert. Des- 
uden betyder det, at deltagelsen er aben og gratis 
for alle medlemmer af RC-unionen og udenland- 
ske sosterorganisationer.

Er det ikke nok, sa har vi i kraft af vores KDA 
medlemskab ret til at deltage i sommerlejre i ud- 
landet.

Og kan det ikke vente til sommer, sa kan det 
maske stadig nas at deltage i 10 ars jubilaeums- 
festlighederne for Paskelejren. Arrangorerne

Officiel staevnekalender

forventer at se flere RC-piloter samlet end det 
nogensinde for er set i Danmarkshistorien.

Alle disse lejre — 40-50 stykker siden unio- 
nens start — er meget populaere og har haft tu- 
sinder af deltagere, heriblandt et trecifret antal 
fra nabolande hele horisonten rundt. Netop der- 
for har vi i Sportsligt Udvalg maske ikke folt be- 
hov for den store reklame for lejrene, hvilket der 
hermed er radet bod pa:

Hobby-piloter, konkurrence-piloter (man tor 
maske sige RC-piloter) og hele familien, prov en 
RC-sommerlejr i ar! Vi har aldrig hort en lejrdel- 
tager sige: »Bare jeg la pa en spansk strand i ste- 
det.« Det modsatte har vi godt nok heller ikke 
hort, men det er kun fordi vi aldrig selv har vae- 
ret i Spanien.

Nyt fra styringsgruppen 
for skalamodeller

V_________ ___ _________ J
Udtagelsesstaevne til NM i 
skala i Finland 1983
Der har vaeret nogen diskussion om den made, 
som man bor udtage Danmarks deltagere til In 
ternationale staevner pa. Nu gaelder det vores 
deltagelse i Nordisk Mesterskab for Stand-off 
skala i Finland. Styringsgruppen har fundet, at 
det mest retfasrdige nok vil vaere at arrangere et 
sasrligt udtagelsesstaevne i ar til NM.

Som I vil kunne se i staevnekalenderen vil dette 
finde sted lordag d. 4. juni med sondag d. 5. juni 
som alternativdag, og alle som mener at kunne 
forsvare Danmarks farver i Finland i ar, vil kun
ne melde sig som deltagere. Tilmeldingen skal 
vaere indsendt tre uger for staevnet, altsa senest 
lordag d. 14 maj.

Som omtalt i februarnummeret af Modelflyve 
Nyt blev der i december maned i Paris rettet en 
del pa museumsskaleklassens regler, og da 
stand-off klassen og museumsklassens flyvereg- 
ler er de samme, er der altsd ogsa sket en lille 
aendring for os her. Disse aendringer gaelder som 
omtalt nationalt fra 1/1-83 og gaelder altsA for 
os nu, men ved Internationale staevner traeder de 
forst i kraft fra 1/1-84; det vil sige, at til udtagel- 
sesstsevnet for NM-skala i Finland er det de 
gamle regler, som vi kender fra sidste dr, der 
gaelder. Husk det!

Mens dette skrives, har vi endnu ikke faet 
meddelelse fra Finland om datoen og stedet, 
hvor NM skal finde sted, men jeg gar ud fra, at 
vi meget snart far meddelelsen, sa nar I laeser 
dette, kan I blot ringe til styringsgruppens med
lemmer og fa oplysningerne.

God lyst og kampmod. Benny Juhlin

NB! Husk skalatraeffene rundt om i landet i maj 
mined. Det er skalastaevner uden konkurrencer, 
men med en dommer, der kan besvare alle 
sporgsmal, som man braender inde med. Der er 
megen skalasnak og udveksling af fiduser og el- 
lers fri skalaflyvning.

/ ---------------------------------------------------------- V

/ --------------------------------------------

Nyt fra styringsgruppen 
for jumbo-modeller

Staevner i 1983
Styringsgruppen har vedtaget, at der til JM, SM, 
Falcon Cup og DM skal flyves i denne klasse, 
men der bliver ikke afholdt noget egentligt me
sterskab med pokal for JM, SM osv.

Minikunstflyvning 1983
Efter en meget spaed begyndelse i 1982 skal vi i 
indevaerende ar prove om vi kan fa styr pa tinge- 
ne. Det vil bl.a. sige et fast program.

Det er vedtaget, at vi i 1983 skal flyve det vest- 
tyske B-program, som er 12 figurer udvalgt af A- 
programmet efter pilotens egen onske. 

A-programmet bestar af folgende ovelser:
1. Kombineret immelman, hvorfra mo- 

dellen fortsaetter direkte til:
2. En reversal eller split-S med 2 kvartpunkts-

Dato Staevne, oplysninger, kontaktmand

26/3-4/4 Paskelejr, Hanstholm (se indbydelse i Modelflyve Nyt 1/83), Jorgen Larsen, 07-97 13 
63

2/4 Paskeskraent, Hanstholm, taeller til NM 83 og Pokalkamp 83, Jorgen Larsen, 07-97 13 
63, reservedag 3/4

J.7/4 Expert Cup skraent, taeller til NM 83 og Pokalkamp 83, Preben Jacobsen, 02-17 21 16 
23-24/4 Dommerkursus kunstflyvning, Veerst, kontakt Kunstflyvningsstyringsgruppen 
29/4 SM Skraent, taeller til NM 83 og Pokalkamp 83, Ole Lindhardt, 02-11 31 93, reserveda- 

to 30/4
7/5 Skala-traef, Borup, Kaj Andersen, 03-67 01 09, reservedato 8/5
7-8/5 JM kunstflyvning A + B + Mini, Bronderslev, taeller til NM 83, Vagn Poulsen, 08-82

39 75
8/5 AMC-Open hojstart, taeller til VM 85, NM 83, Pokalkamp 83, Lone Buch Rasmussen,

06-19 69 87
12/5 JM Skraent, Hanstholm, taeller til NM 83 og Pokalkamp 83, Jorgen Larsen, 07-97 13 

63
14/5 Skala-traef, Bronderslev, reservedato 15/5, Vagn Poulsen, 08-82 39 75
14/4 Skala-traef, Sydfyn, reservedato 15/5, Kjeld Larsen, 09-51 23 99
15/5 JM Hojstart, taeller til VM 85, NM 83, Pokalkamp 83, N.-E. Rasmussen, 06-15 17 34
21-22/5 Storsvaevertraef, Brabrand, Hans R. Gronne, 06-25 00 67
28/5 Skala-traef, Herning, reservedato 29/5, Jens Sondergaard, 07-14 72 01
29/5 NFK Skraent Cup, taeller til NM 83 og Pokalkamp 83, Bjorn Krogh, 02-18 70 94
29/5 Filskov Cup, Kaj Sorensen, 05-32 26 56
29/5 Silver Star Cup kunstfl. A + B, Axel E. Mortensen, 08-52 03 57
4-5/6 NM udtagelsesstaevne, skala, Herbert Christophersen, 02-28 63 65
4-5/6 Jumbo traef, Filskov, Flemming Pedersen, 05-73 17 84
5/6 SM kunstflyvning, Avno, A + B + Mini, taeller til landshold 83, Stig Klausen, 03-73

47 95
5/6 Flyslaeb staevne, Viggo Jensen, 06-46 62 35 
5/6 SMSK 2-meter Fun, John Olsen, 01-75 55 40
12/6 NFK hojstart Cup/SM Hojstart, taeller til VM 85, NM 83, Pokalkamp 83, Jorgen Ton-

nesen, 02-80 45 32
12/6 Fly for Fun, Haderslev, P. O. Forst, 04-68 44 99
17-19/6 Falcon-Show 83, Olau Nielsen, 05-55 50 35
25-26/6 Gudena Open, kunstflyvning A + B, Peter Elkjaer, 06-41 33 06
2- 10/7 Sommerlejr, Hanstholm, selvarrangerende, Philipp Emborg, 07-52 18 36 
9-24/7 Sommerlejr for begyndere, Veerst, Olau Nielsen, 05-55 50 35
30/7 I.uftcirkus, Skibelund, Arne Barsballe, 04-82 14 06
6/8 AMC Jumbo Traef, J. K. Hansen, 06-17 70 78
6-7/8 DM kunstflyvning, A + B + Mini, Erik Nymark, 07-49 23 46
6-7/8 Sydjysk International! Fly for Fun, Ahrend Kiiseler, 04-65 02 08
14/8 Luftcirkus, Borup, Ole Hilmer Petersen, 02-75 52 14
14/8 SMSK 2-meter Cup, John Olsen, 01-75 55 40
20/8 DM Hojstart, Arhus, taeller til VM 85, NM 84 og Pokalkamp 83, Lone Buch Rasmus

sen, 06-19 69 87
20-21/8 DM Jumbo skala, Herning, Jens Sondergaard, 07-14 72 01 
21/8 Traef for sma RC-modeller, Holbaek, Preben Davidsen, 03-43 73 76 
27-28/8 DM Stand-off Skala, KFK, reservedato 3-4/9, Peter Lass, 02-65 16 98 
3/9 DM Skraent, taeller til NM 84 og Pokalkamp 83, Ole Lindhardt, 02-11 31 93, reserve

dato 4/9
3- 4/9 Falcon Cup 83, kunstflyvning A + B + Mini, taeller til DM og landshold, Olau Niel

sen, 05-55 50 35
18/9 DM Helikopter, Odense, Rasmus Larsen, 09-32 12 58
18/9 SMSK Hojstart Cup, taeller til VM 85, NM 84, Pokalkamp 83, John Olsen, 01-75 55

40
25/9 Mols Cup, skraent, taeller til NM 84 og Pokalkamp 83, Jorgen Kaae Hansen, 06-17 70 

78
9/10 SMSK Skraent Cup, taeller til NM 84 og Pokalkamp 83, John Olsen, 01-75 55 40
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Klubber i 
RC-unionen
(Klubberne er anfort i 
postnummerorden)

Sjaellands
Modelsvaeveflyveklub

Steen Hoj Rasmussen 
Tjornehusene 20 
2600 Glostrup
02-45 17 44

Kobenhavns
Fjernstyringsklub

Lars Ebeling 
Vestergardsvej 60 
st.th.
2600 Glostrup
02-45 38 25

RC-0rnene
Jens Skaarup 
Vemmetoftevej 4 
2660 Brondby Strand
02-73 59 38

Kjoven
Stig Moller 
Kollerupparken 2 
2660 Brondby Strand
02-73 25 22

Sydkystens
Modelflyveklub

Flemming Neelmeyer 
Ved Skellet 18 
2670 Greve Strand 
02-90 31 10

The Flying Shadows
Kim Boll Jensen 
Nyg^rdsvej 32 
2750 Ballerup 
02-97 32 82

Den Rode Baron
Jan Tonnesen 
Eskildsbjerg 14 
2750 Ballerup 
02-97 75 55

Comet
Benny Steen Nielsen 
Solvaenget 8 
2791 Dragor
01- 53 60 14

Lyngby Modelflyveklub
Henrik Brill Jensen 
Fortunvaenget 17 
2800 Lyngby
02- 88 30 56

Kalundborg
Modelflyveklub

Jan Albert de Wit 
Bersoe Koll. 1901, 
Skodsborgvej 190 
2850 Naerum
03- 51 26 87

Nordsjaellands
Fjernstyringsklub

Hans Jorgen 
Andersen 
Sandbjergvej 41 
2950 Vedbask 
02-89 05 90

Modelflyveklubben
Condor

Finn Andreasen 
Hyrdevej 34 
3060 Espergaerde 
02-23 18 63

Nordsjaellands
Helicopterklub

Allan Hansen 
Tjornevej 28 st.tv. 
3450 Allerod
02- 27 59 03

Radioflyveklubben
Stenlese

Preben Jacobsen 
Henriettevej 4 
3660 Stenlose
03- 17 21 16

Modelflyveklubben
Flyvefisken

Niels Gjendal 
Arsdalevej 16 
3730 Nekso
03-95 08 57

Holbaek Modelflyveklub
Preben Davidsen 
Bjergmarken 34, 2. 
th.
4300 Holbaek
03-43 73 76

Vestsjaellands RC-klub
Niels Leitritz 
Poppelvej 4 
4460 Snertinge
03-46 83 08

Borup Modelflyvere
Kai Andersen 
Skovbovej 83 
4632 Bjaeverskov 
03-67 01 09

Koge Modelflyveklub
Preben Jensen 
Faksevej 10 
4652 Harlev 
03-68 61 07

Sydsjaellands
Modelflyveklub

Stig Klausen 
Skyttemarksvej 98 
4700 Naestved 
03-73 47 95

Lollands RC Klub
Knud Juel 
0ster Karleby 
4900 Nakskov
03-93 90 63

Odense Model-Flyveklub
Poul Rasmussen 
Vollsmose Alle 625 
5240 Odense N0 
09-10 41 98

Middelfart RC Klub
Poul-Erik Linnet 
Mollebakken 44,
Strib
5500 Middelfart 
09-40 63 93

Vestfyns Modelflyveklub
Jorgen M. Madsen 
Stubben 10 
5631 Ebberup 
09-74 17 08

Sydfyns Modelflyveklub
Finn Rasmussen 
Herslevvej 5 
5900 Rudkobing 
09-57 15 08

Kolding RC Club
Benny Paskesen 
Skovparken 14 A 
6000 Kolding
05-52 85 74

RC Klubben Falcon
Olav Nielsen 
Varregardsvej 12 
6065 Veerst
05-55 50 35

Haderslev RC
Per O. Forst 
Tavlsbjergvej 27, 
Hovslund 
6230 Rodekro
04-68 44 99

Tonder Modelflyveklub
Kim Thorsted 
Margrethevej 5 
6270 Tonder
04-72 31 62

Graenseegnens
Modelflyveklub

Hermann Moltzen 
Mejerivej 10, Farhus 
6330 Padborg
04-67 65 50

Sydjysk Modelflyveklub
Tage Liithje 
Mejerivej 5, Nybol 
6400 Sonderborg

Sonderborg
Modelflyveklub

John Schwartz 
Dybbolparken 10 E 
6400 Sonderborg
04-43 00 68

Skibelund R/C 
Modelflyveklub

Arne Barsballe 
Jens Holmsvej 1 
6510 Gram
04-82 14 06

Arrow Toftlund 
Modelflyveklub

Arne B. Friborg 
Ahornvej 21 
6520 Toftlund
04- 83 20 93

Kongeadalens
Modelflyveklub

Gerner Nielsen 
Uranusvej 5 
6600 Vejen
05- 36 15 29

The Flying Tiger, 
Hoisted

Preben Nielsen 
Postbox 31 
6670 Hoisted
05-38 31 50

Esbjerg Modelflyveklub
Robert Jessen 
Rolighedsvej 29 
6710 Esbjerg V
05-15 19 43

Ribe Modelfly veklub
Flemming S. Nielsen 
Valmuemarken 13 
6771 Gredstedbro
05-43 17 87

Jydsk Luftcirkus
Jan Stampe Jansen 
Kaerager 3 
6971 Spjald
07-38 15 83

Holstebro RC- 
modelflyveklub

Erik Nymark Jensen 
Enghaven 4 
6990 Ulfborg
07-49 23 46

Nuserne
Kaj Henning Nielsen 
Vestbanevej 36 
7184 Vandel
05-88 54 54

Grindsted RC-klub
Soren Andersen 
Skovgardsvej 15 B 
7200 Grindsted
05- 32 41 12

Midtjydsk
Modelflyveklub

Jens Sondergaard 
Kolkaer Hovedgade 
44
7400 Herning
07-14 72 01

Nordvestjydsk R-C Klub
Niels Christensen 
Molgardsvej 31, 
Gudum 
7620 Lemvig 
07-86 32 16

Thy RC Klub
Jorgen Larsen 
Hjertegraesvej 3, 
Sperring 
7700 Thisted 
07-97 13 63

Skive Modelflyveklub
Gert Alsbjerg 
Viborgvej 44 
7800 Skive 
07-52 13 55

Brabrand Model Club
Hans R. Gronne 
Lenesvej 19, 3.mf. 
8220 Brabrand
06- 25 00 67

Ry Modelflyveklub
Benny Busted 
Stenrosevej 35 
8330 Beder
06-93 66 72

Arhus Modelflyveklub
Arild Larsen 
Rugmarken 80 
8520 Lystrup
06-22 28 61

Sleipner Modelflyveklub
Leif Kurt Hevang 
Stokbrovej 73, Elev 
8520 Lystrup
06-23 01 10

Grena R /C  Klub
Niels Bille 
Arhusvej 203 
8570 Trustrup
06-33 41 95

Silkeborg
Modelflyveklub

Jens Jorgensen 
Dalsvinget 169 
8600 Silkeborg
06-82 98 46

Skanderborg Modelklub
Tommy Andersen 
Moldrupvej 15 B, 
Vaarvadsbro8660 
Skanderborg
05-78 22 66

0stjydsk RC 
Modelflyveklub

Ejner Nielsen 
Bragesvej 2 
8700 Horsens 
05-61 29 25

Viborg Modelflyveklub
Hans T. Lorentzen 
Dumpen 18 
8800 Viborg
06-62 76 03

Modelklubben M.B.C. 
Viborg

Leo Skov 
Rismarken 7 A 
8800 Viborg
06-62 96 09

Modelflyveklubben
Gudena

Per Nymark 
Frederiksgade 14 
8900 Randers
06-41 50 52

Nordjysk Radiostyrings 
Center

Bent Lund 
Luzernevej 31 
9270 Klarup 
08-31 87 90

Saeby Modelflyveklub
Erik Christensen 
P. Munksvej 58 
9300 Saeby
08-46 21 44

Dronninglund
Modelflyveklub

Bjarne Jensen 
Vestergade 62 
9320 Hjallerup
08-28 20 84

Sandmose
Modelfly veklub R/C

Kaj Pedersen 
Blomstervasnget 6 
9491 Pandrup
08-24 60 94

Hobro Fjernstyringsklub
Hans Hammer 
Dostrupvej 94 
9500 Hobro
08-55 70 85

Himmerlands RC Klub
Uffe Joker 
Mollevej 8 
9520 Skorping 
08-39 16 26

Modelflyveklubben
Hndalen

Hugo Dueholm 
Tinghusvej 16, Ullits 
9640 Farso 
08-63 40 40

Brenderslev 
Modelflyveklub RC

Vagn Poulsen 
Knudsgade 95 
9700 Bronderslev 
08-82 39 75

Hjorring Modelflyveklub
Helge Juul Madsen 
Islandsvej 9 
9850 Hirtshals 
08-94 18 81

Frederikshavn
Modelflyveklub

Leif Vestergaard 
E. Mikkelsensvej 5 
9900 Frederikshavn 
08-42 60 74

Skagen RC Club
Svend M. Hjermitslev 
Iver Kristensensvej 9 
9990 Skagen 
08-44 59 79
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rulninger pa 45-grader banen opad.
3. Modellen gar tilbage pd grundbanen fra det 

kombinerede immelmann og laver 2 rulnin
ger i modsat retning og videre til vendeman- 
ovren i venstre side:

4. Det er et almindeligt stall-turn.
5. Firkantet loop.
6. Vendemanovre bestaende af en halv vandret 

cirkel. Denne manovre er beregnet som en 
vind-kompensationsmanovre, som man kan 
udfore i den retning, som passer bedst, hvis 
man er kommet for langt ud eller for taet pa 
med sin flyvebane.

7. 4-punkts ruining.
8. Immelman.
9. Positiv snaprulning pa en 45-graders ned- 

adrettet linie, der gar over i:
10. Stall-turn med halve rulninger pa vejen op 

og ned.
11. Liggende ottetal, der skal se ud som tegnin- 

gen; modellen skal altsa ikke sta lodret i 
skaeringspunktet.

12. Halvt loop efterfulgt af 1 Vi omganges ryg- 
spind.

13. Efter normalflyvning gar man ind i en vand
ret cirkel med 4 halve rulninger. Her er teg- 
ningen forkert, for de to fjerdedele af cir- 
klen skal da nodvendigvis vaere i rygflyv- 
ning!

14. Almindelig reversal eller split-S med halv 
ruining pd vejen opad.

15. Langsom ruining.

16. Haleglidning, hvorfra modellen kommer til
bage pd ryggen.

17. Udvendigt loop.
18. Omvendt split-S.
19. Stall-turn med en kvart ruining pa vejen op

ad. Herfra retter modellen ud i rygflyvning 
pd tvaers af den normale flyvebane og i ret
ning vaek fra dommerne.

20. Vt cirkel pd ryggen.
21. Stall-turn med en kvart ruining pa vejen op

ad. Derefter kommer man ud i normal flyve- 
stilling.

22. Ruining pa en bane pa 45 grader opad. Der
efter skulle der gerne vaere hojde nok til:

23. Halvanden omganges normalt spind, hvor- 
efter naesen atter er ind mod banens cen
trum.

24. 2 hurtige rulninger.
25. Sidste vendemanovre, et split-S med 2 kvart- 

punktsrulninger.
26. Sidste manovre placeres midt for dommerne 

og er et veksel-loop, hvor modellen ruller en 
halv omgang pa toppen af hver af de to 
loops.

Det var manovrerne. K-vserdien bliver for alle 
figurer 1, men der gives K-vaerdi 2 for helheds- 
indtrykket.

Helhedsindtrykket vurderes efter pilotens ev- 
ne til at fa programmet til at haenge sammen, 
dvs. glidende overgang fra figur til figur uden 
unaturlige ophold.

Der skal flyves inden for en sektor pd 120°, og

safremt en figur ligger uden for denne sektor, 
gives der kun Vi karakter af det man ellers ville 
have faet.

Kravene til flyene vil vaere, at de skal ligne et 
eksisterende fuldskala fly. Vaegten skal ligge 
mellem 5 og 10 kg. Der er ingen begrasnsninger 
pa motorstorrelsen.

/ --------------------------------------- ------------ v

Nyt fra styringsgruppen 
for kunstflyvning

En kort orientering 
oin 83-saesonen
Sa er det igen tid at fa flyene ud af molposen og 
fa startet op pa 83-saesonen. Der vil i dr blive af- 
holdt seks nationale konkurrencer og desuden er 
der ogsa Nordisk Mesterskab den 16.-17. juli i 
Elverum i Norge og verdensmesterskaberne, der 
foregdr i Pensacola, Florida USA i tiden 10. til 
15. oktober.

Saesonen begynder, vanen tro, med et dom- 
merkursus i weekenden d. 23.-24. april i Veerst. 
Pd dommerkurset er det vores agt at gennemga 
savel det nye arestiprogram, der flyves fra og 
med Falcon Cup 83 som det gsengse F3A- 
program vi flyver nu. Lordagen er fortrinsvis 
taenkt som »dommernes dag«, hvor vi gennem- 
gdr reglerne med henblik pa en kvalificeret be- 
dommelse af manovrerne. Vi har i dr fdet tilsagn 
fra den nuvaerende nordiske mester i F3A, Ken
neth Holm fra Sverige, om at komme til dom
merkurset som instruktor, og han tager efter al 
sandsynlighed en model med til demonstration 
af de nye aresti-programmer i klasse A og B. Sty- 
ringsgruppen er meget interesseret i et stort 
fremmode, sdvel fra nuvaerende dommere som 
fra folk, som kunne taenke sig et indblik i »be- 
dommelsens aedle kunst«. Piloter er iovrigt ogsd 
meget velkomne. Sondagen er mere pilotoriente- 
ret, idet det er meningen, at flyveprogrammerne 
gennemgds for savel nye som gamle piloter. Ef
ter gennemgangen vil det vaere muligt for pilo- 
terne at flyve og derved fd en vurdering af deres 
flyvning. Det vil derfor selvsagt vaere en god mu- 
lighed for at pudse formen af inden konkurren- 
cerne begynder.

Der bliver, som tidligere omtalt, bdde afholdt 
NM og VM i ar. Det vil derfor nok vaere klogt at 
ridse op, hvorledes landsholdet udtages. Det ud- 
tages pa grundlag af Falcon Cup 1982, JM -83 
og SM -83. Hver pilots to bedste placeringer tael- 
ler med til udtagelsen. Vinderen af en konkur- 
rence fdr 25 kvalifikationspoints, nr. 2 far 24 
osv. Endvidere tillaegges vinderen 1000 points, 
mens de ovrige piloter tillaegges promillepoints 
ud fra deres opnaede points-antal i forhold til 
vinderens. Pa grundlag af disse to opgorelser ud
tages altsa landsholdet.

Ud over NM og VM er der andre Internationa
le konkurrencer, som mdske kan have interesse. 
Styringsgruppen har modtaget invitation fra Po- 
len til en international konkurrence i F3A i dage- 
ne 5.-7. august, altsa samme tidspunkt som vo
res DM. Skulle der vaere interesse for denne eller 
andre Internationale konkurrencer kan 1 kontak- 
te styringsgruppen for yderligere information.

Peter Christensen

Top-Ti liste
1. Per Andreasen...................................... 75 pt.
2. JornSovse ...........................................72 pt.
3. Erik T oft................................................71 pt.
3. Peter Christensen .................................71 pt.
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5. LeifWidenborg ....................................69pt.
6. Per Mikkelsen .....................................62 pt.
7. Kim Hansen.........................................51 pt.
8. Svend Hjermitslev .............................. 44 pt.
9. Henning Juel....................................... 40 pt.

10. Stig Klausen.........................................39 pt.
Listen er opstillet pa grundlag af JM, SM, DM, 
Silver Star Cup og Falcon Cup 1982. Hver pilots 
tre bedste resultater taeller.

B-arestiprogrammet
Styringsgruppen har pa et mode i februar fast- 
lagt de retningslinier, der fra og med 84-sassonen 
vil gaelde for B-piloterne, hvor det nye aresti- 
program indfores.

B-arestiprogrammet vil vaere et valgfrit pro
gram. Det vil sige, at piloten selv kan vaelge bade 
de ovelser ud for dommerne og vendeovelserne. 
Hermed ogsa sagt, at der skal udfores vende- 
ovelse hver gang.

De ovelser, der kan vaelges mellem, er dels 
ovelser fra det rigtige arestiprogram og dels 
ovelser fra den nuvasrende ovelsesliste for 
kunstflyvning.

Max. K-vaerdi er 27, og der ma medtages 15 
ovelser incl. vendeovelser. Flyvetiden er som for 
10 minutter.

Det er imidlertid ogsa styringsgruppens opfat- 
telse, at det er formalstjenligt at opstille et vejle- 
dende program, som ogsa kan benyttes. Det er 
som folger:

1. 3 indvendige loop ................................. 2 K
2. Stall-turn................................................ 2 K
2. Rygflyvning .......................................... 2 K
4. Halvtcubanskottetal ............................. IK
5. Dobbelt omvendt cubansk ottetal .........2K
6. Halvt cubansk ottetal ..............................IK
7. 3 vandrette rulninger ............................. 3K
8. Immelmannturn...................................... IK
9. Spind, 3 omgange.................................. 2 K

10. Stall-turn, dobbelt .................................2K
11. Cubansk ottetal ....................................2 K
12. HumptyBump......................................... IK
13. Cobrarulning .........................................2K
14. Vi ruining ind i halvt firkantet loop ...... IK
15. 3 udvendige loop ....................................3 K
Samlet K-vaerdi: 27 K.

Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes a f bladets Icesere 
til ikke-forretningsmcessige kob- og salg-an- 
noncer a f modelfly og tilbehor til modelfly. 
Annoncer for ikke-modelflyvegrej smides 
uden videre i papirkurven. Redaktionen 
bortredigerer skanselslost pladskrcevende be- 
skrivelser a f effekterne, udbredt brug a f ro- 
sende tillcegsord og alt andet, der ikke er 
nodvendigt for at give et rimeligt indtryk af 
tilbuddene. Indsenderne bliver ikke oriente- 
ret om vor evt. redigering i deres tekster.

Denne grove medfart a f de indsendte an
noncer kan kun forsvares med, at annoncer- 
ne er gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes 
en maned for bladets udgivelse til: 

Modelflyve Nyt 
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen modtages ikke 
under nogen omstcendigheder pr. telefon. 
Utydeligt skrevne annoncer og annoncer 
uden afsender smider vi uden toven direkte i 
papirkurven.

HEG1 SNOOPEY m. 5,83 cm’ motor, selv- 
starter og stor vaerktojskasse saelges for kr. 
1.200. Henv. 07-31 18 36 (Jesper Bank Ole- 
sen).

KRUMTAPHUS K0BES til gammel OS 
Max 111 15 — skal vaere billigt. Henv. Tho
mas Munk-Nielsen, Poulstrupvej 105, 9230 
Svenstrup J.

SUPER TIGRE 35 COMBAT saelges. Kort 
ca. 1 time. M. hjemmelavet lyddaemper, pro
peller mv. kr. 350,-. Henv. 04-66 25 59 (Jan 
L. Andersen).

RESERVEDELE S0GES: Lyddaemper, 
medbringerskrue, spaendeskive og motrik til 
krumtapaksel til OS Max III 35 og OS Max 
19. Original topskrue til Jaguar 2,5 cm!. Ori
ginal motrik til krumtapaksel pa Fuji 29. 
Topskrue til D-A Tellus. Braendstoftank, 
topstykke samt taendingssystem til Torpedo 
Special. Taendingssystem til G.H.Q. Braend
stoftank til Viking 2,5. Spinnerskrue samt 
skrue til tank til Diesella. Henv. 02-91 33 29 
(Sv. Schnedler).

S/ELGES: Curare 60 MK byggesaet, naesten 
faerdig krop forberedt for Webra Champion. 
Balsatrae til vingen, mek. optr. understel, 
700,- kr. Futaba servo FP-S8, 200,- kr. 
Henv. 02-97 26 90 eft. 18 (Peter Fleischer).

SKALATEGNING til »TISSEMAND« so-
ges. Vi gamle militaerflyvere fra 50/60’erne, 
som floj US-fly, benaevnte Gloster (eller var 
det blevet Armstrong Whitworth) Meteor 
N.F.Mk. II som ovenfor anfort. Jeg soger en 
skalategning i skala ca. 1:5. Henv. 02-91 33 
29 (Sv. Schnedler).

SELGES: Multiplex Flamingo F3B spv. 256 
cm, ikke pabeg. byggesaet saelges for ca. 
1000,-. Viserinstrument 0-20 amp. 55,- kr. 
Carrera svaeveflykroppe (plast) kobes med 
eller uden vinger. Henv. 02-97 32 82 efter 17 
(Kim Boll Jensen).

TEGNING TIL QB 60 Monster kobes. 
Henv. 09-71 34 36 (Jens Kristensen).

K0BES: 4 eller 6 kanals, 35 el. 40 MHz sen
der, modtager, servoer, akkus. Heist Multi
plex el. Graupner. Henv. 05-17 32 31 (Jens 
Erik Kristensen).

S/ELGES: Simprop SSM Contest, 35 MHz, 
m. 4 Tiny-C servoer og multilader, 1.100,-. 
Robbe Luna FM 40 MHz m. 2 servoer, al- 
drig indbygget, 1.300,-. Robbe Puma til 6,5 
cm3, halvt faerdig, 400,-. OS 35 RC, aldrig 
kort, 350,-. MK Blue Angel 60, naesten faer
dig, 450,- el. hojeste bud. 3-bens optr. un
derstel (CG mek.) 175,-. Henv. 02-98 88 89 
efter kl. 17 (Morten Munkeso).

TARTAN 44 cm3 saelges. M. 2 org. prop. 
Har kun vaeret provekort. Kr. 2.800,-. Henv. 
08-55 70 85 (Henrik Hammer).

SAsLGES: Robbe Hornet TF svaevefly, 600,- 
m. transportkasse. Multiplex Kitty m. motor 
og akkus, 250,-. 03-47 75 48 mellem kl. 18-20 
(Lars).

GRAUPNER E8 RC-anlaeg saelges m. 5 ser
voer, akk., lader mv., 2000,-. Henv. 06-29 07 
53 eft. kl. 18 (Kenneth Petersen).

GRAUPNER VARIOPROP C8 saelges. FM 
35 m. 4 servoer. OS 25 m. daemper. 12 V el- 
starter, 12 V akku. Alt nyt og ubrugt — sael
ges samlet for kr. 2.500,-. 06-28 41 72 (Hans 
Peter Norgaard).

OS MAX 30 RC, velkorende, saelges kr. 280,-
— Henv. 02-86 33 20 (Kristian Alkil).

SPITFIRE MK8 byggesaet saelges, kr. 1.200,-
— normalpris ca. 1.800. Henv. 05-36 02 64 

(Poul).

AIRFIX MAGAZINE saelges. Hele argange 
1977-1981, 55,- kr. pr. argang. Henv. 01-49 
68 14 bedst efter 18 (S. K. Nielsen).

S/ELGES: Cox 0,33, 75,- kr. Multiplex mi
xer m. Futaba stik, 125,- kr. »Starter«, spvd. 
138 cm, uden RC og motor, 300,- kr. Henv. 
07-42 42 24 eft. 16 (Leif Damgaard Jorgen
sen).

K0BES: Ny eller brugt Fieseler Storch. 
Henv. 02-96 58 63 eft. 17 (Frank Jensen).

RONYTUBE GLASFIBERR0R til fritfly- 
vende modeller samt Maxaid cirkelsystem 
saelges. Henv. 06-21 13 02 ml. 17-18.30 
(Ole).

S/ELGES: Robbe Charter m. motor og RC- 
anlaeg, 1.400,- kr. Pabegyndt Parat m. mo
tor, 800,- kr. Henv. 05-67 88 19 (Peter Lan
ge).

PIPER J-3 saelges. Kvartskala, beregnet til 
Quadra, kr. 2000,-. Henv. 07-14 51 85 (Finn 
Sorensen).

SELGES: Big Lift m. Webra Speed 10 cm3, 
Sonex daemper, 7-kan. Robbe Luna FM 35 
m. 4 servoer. Saelges for hojeste bud over 
2.000 kr. Henv. 03-43 92 63 (A. Eberhard).

OS 60 firtakt saelges, kr. 800,-. Evt. bytte m. 
nyee 10 cm3. Henv. 08-48 44 80 eft. kl. 18.00.

MICROPROP 3/7 27 MHz AM (modtager 
defekt) m. 2 servoer saelges, 699,95 kr. 
Henv. Rasmus Tornqvist, Baggegardsvej 12, 
3300 Frederiksvaerk.

KIORITZ 40 cm' jumbomotor saelges, 1.800 
kr. Henv. 05-91 41 71 (Erik Brixen).

SELGES: Winner m. 6,5 cm3 OS Max. Om- 
bygget Corsair m. 3,5 Super Tigre Speed. Hi- 
Fly. Amigo II m. motorgondol og motor. 8- 
kanal Space Commander m. tilbehor. Pris- 
ide v. samlet salg: 3.000 kr. Henv. 05-52 23 
55 eft. 18.30 (Claus Matthiesen).

KOBES: RC-anlaeg m. 4-8 kanaler og mindst 
4 servoer. Prisniveau 1.000-2.000 kr. Henv. 
Jan Frederik Wilker Olsen, Sonderhavevej 
12, 4892 Kettinge.

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 3/83 skal 
vaere os i hamde senest d. 4. maj.
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RC-svaevefly til 2-meter klassen
Sporg hvor udvalget er storst og hvor du kan k0be 

til TRANSMERC MINIPRIS

pannweite 1800 mm iiS A lV r.

Multiplex »Filius«
Spaendvidde 1800 mm. Planareal 27 dm2. 
Omtalt i Modelflyve Nyt 1/83.
V o rp ris .......................................k r.3 3 9 ,-

Multiplex »Scout«
Spaendvidde 2020 mm. Planareal 40,4 dm2. 
Omtalt i Modelflyve Nyt 1/83.

Multiplex »Junior«
Spaendvidde 1700 mm. Planareal 31 dm2.

Pilot Q.B. 1800
Spaendvidde 1800 mm. Planareal 31 dm2. 
Meget rosende omtalt i Modelflyve Nyt 
1/83.

Top Flite »Metrick«
Spaendvidde 1.990 mm.

Graupner »Beta«
Spaendvidde 1970 mm. Samlet areal ca. 
39,5 dm2. Flyvevaegt ca. 1000 gram.
Ring og her Transmercs Minipris!
Graupner »Beta« er anbefalet af Steen Hoj 
Rasmussen i dette nummer af Modelflyve 
Nyt som den bedste begyndermodel.

Graupner »Dandy«
Spaendvidde 1600 mm. Planareal 34,8 dm2.

Graupner »Amigo ll«
Spaendvidde 2000 mm. Planareal 37,2 dm2.

Blue Phoenix
Spaendvidde: 1990 mm 
Vaegt: 650-750 gram
Pris kr. 2 9 5 ,-

Blue Phoenix er specielt konstrueret 
til termikflyvning men kan selvfolgelig 
ogsa flyves ρέ skraent, hvis 
forholdene ikke er for barske.
Blue Phoenix er en taknemmelig 
model at flyve — velegnet til 
begyndere.

Graupner »Pepito«
Spaendvidde 1500 mm. Planareal 32 dm2.

Graupner »Filou«
Spaendvidde 1400 mm. Planareal 30,8 dm2.

Robbe »ASW 15 B«
Spaendvidde 2160 mm. Planareal 46,5 dm2.

Pilot Q.B. 1400
Spaendvidde 1400 mm. Planareal 22 dm2.

Spaendvidde 1600 mm. Planareal 34 dm2.

Carrera »Trimmy«
Spaendvidde 2400 mm. Planareal 52 dm2.

Alle kan vaere med i 2-meter 
svaevemodelklassen....
Transmerc Minipriser giver alle mulighed 
for at vaere med i 2-meter klassen:
Blue Phoenix.................................kr. 295,
2-kanals anlaeg m. 2 servoer.......... kr. 656,
la l t .................................................kr. 951,
Multiplex F ilius .............................kr. 339,
Futaba 3L m. 2 servoer..................kr. 826,
la l t ................................................ kr. 1.165,

Da Transmerc eret postordrefirma, bedervi dig ringeforst, hvis du vil aflaegge besog *  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’s udvalg af Robbe- og Futaba-
anlaeg til MINIPRISER

Nyhed
Robbe Compact -  Futaba M2 
27 MHz, AM super smalband
Nyt smart design i de populaere to-kanalsanlaeg, hvor 
krystallerne kan skiftes udefra, og hvor styrepinden 
til motordrossel kan stilles, sa den passer til fly, biler 
og bade.

Anlaegget leveres m. 1 servo m. tilbehor, batterikas- 
se m. monteret kontakt, sender- og modtagerkrystal 
og et saet tilbehor til drosselfunktion.

Anlaegges kan leveres med akku’s.

Nyhed
Robbe Compact2 
-  Futaba MR2,
40 MHz, AM super smalband
Som Compact og M2, men med vendbar servoomdrej- 
ning og indbygget ladestik i sender for senere bestyk- 
ning m. akku’s. Anlaeggene leveres med samme tilbe- 
hor som Compact og M2.

Futaba 3L, AM 27 MHz
3-kanals anlaeg, der leveres med 1 servo og tilbehor, 
batterikasse m. kontakt, sender- og modtagerkrystal. 

Anlaegget kan forsynes med akku’s.

Futaba 4L, AM 27 MHz
4-kanals anlaeg, der leveres med 1 servo og tilbehor, 
batterikasse m. kontakt, sender- og modtagerkrystal. 

Anlaegget kan forsynes m. akku’s.

Nyhed
Futaba 4MR, FM 27-35-40 MHz
4-kanals anlaeg, hvor senderen leveres med udskifte- 
ligt HF-modul og vendbar servoomdrejning ved hjaelp 
af skiftekontakter i panel pa forsiden af senderen.

Nyhed: Robbe Starion,
FMS 27-35-40 MHz
4-kanals anlaeg, der leveres m. udskiftelige HF-modu- 
ler og vendbar servoomdrejning i senderen.

Anlaegget leveres m. 1 servo og tilbehor, batteri- 
box, kontaktsaet, sender- og modtagerkrystal og ser- 
voholder.

Anlaegget kan forsynes m. akku’s.

DaTransmerceretpostordrefirma, bedervidig ringeforst, hvis du vil aflaegge besog ★  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



Forarstilbud pa fjernstyringsanlaeg 
til TRANSMERC MINIPRISER

5-kanals FM 35 MHz 
fjernstyringsanlaeg
Anlaegget har »open gimbal« system styrepinde, dual
rate, traenersystem, vendbar servoomdrejning pa 4 
kanaler.

Det leveres med akku’er i sender og modtager, kry- 
staller efter valg, forlaengerledning, kontaktsaet, ser- 
voholdere og netoplader.
Anlseg m. 3 servoer m. kug le le je ................ kr. 2.369,-

Forbehold over for opgivne priser pa grund af den 
usikre valutasituation.

7-kanals FM 35 MHz 
fjernstyringsanlaeg
Anlaegget har »open gimbal« system styrepinde, to 
forskellige mixere, dual-rate, traenersystem, vendbar 
servoomdrejning pa alle kanaler, ATV pa balance- 
klapper, hojderor og sideror.

ATV vil sige, at man kan differentiere rorudslagene, 
og at man kan justere tomgangsindstillingen pa mo- 
torservoen uden at det pavirker fuldgas.

Anlaegget leveres med akku’er i sender og modta

ger, krystaller efter eget valg, forlaengerledning, kon
taktsaet, servoholdere og netoplader.
Anlaeg m. 3 servoer m. kuglelejer............... kr. 2.695,-

Forbehold overfor opgivne priser pa grund af den 
usikre valutasituation.

Anlseg 27-35-40 MHz
4-kanal sender, der kan udbygges til 8 kanaler m. pris- 
billige NF moduler, desuden er der udskifteligt HF- 
modul.

Senderen kan ogsa forsynes med multimix-, laerer- 
og elev-system og helikoptermodul. For de maritime 
er der et multikontaktsystem.

Modtageren leveres til 8 kanaler.
Anlaegget leveres med akku’er i sender og modta

ger, sender- og modtagerkrystal efter eget valg, direk- 
te servokontrolkabel, forlaengerledning, kontaktsaet
og servoholdere.
Anlaeg m. 3 servoer...................................... kr. 1.870,·
Netlader........................................................ kr. 148,·
Multilader m. ladeledninger, ladeomrader
1x25 — 2x50  — 2 x  100 — 1 x 500 mAh ved
kob sammen med beskrevne anlaeg.......... kr. 198,·

Forbehold overfor de opgivne priser pa grund af den 
usikre valutasituation.

TRANSMERC UDSALG
Vi saelger et begraenset antal servoer til ekstra lav

TRANSMERC MINIPRIS

Udsalg
FUTABA FP-S27 servo, vandtaet, normal stik, 3,5 kg 
drejningsmoment, hastighed pa 60° = 0,25 sek.
Mai: 45,5x23x43,5 mm. Vaegt 52 gram.

kr. 188,·

Udsalg
Servo til jumbomodeller
FUTABA FP-S24 servo, normal stik, drejningsmoment 
4,7 kg, hastighed pa 60° = 0,24 sek,
Mai: 45 ,5x23x38 mm. Vaegt 58 gram. Kuglelejer.

kr. 319,-

Udsalg
Servo til storre 
kunstflyvningsmodeller
FUTABA FP-S24H servo, specifikationer som FP-S24, 
men hastigheden pa 60° = 0,16 sek.

kr. 319,-

DaTransmercer et postordrefirma, beder vi dig ringe forst, hvis du vil aflaegge besog ★  Vi sender over heleSkandinavien ★  Forbehold for 
trykfejI 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 lerdag kl. 9.00-12.00



TRANSMERC har det store udvalg 
.... til MINIPRISER!

Marutaka
Marutaka modeller skaffes pa bestil- 
ling. Her er nogle eksempler pa nogle 
af Marutakas dejlige modeller:

Quadra motorer
Quadra 35
32 cm3, 2,1 HK.
Med tre rullelejer, elektronisk taending.

kr. 1.469,·
Quadra 50
50 cm3. Ca. 13 kg. traekkraft med 26x6” 
propel ved 6.300 omdr./min.

Douglas C-47 Skytrain
Skala 1:13,7 
Spaendvidde: 2112 mm 
Motorer: 2 x .35 eller 2 x .40 
Pris ca. kr. 2.000

North American B-25 Mitchel
Skala 1:15
Spaendvidde: 1800 mm 
Motorer: 2 x  .40 — 2 x  .45 
Pris ca. kr. 1.625,-

B-17E Flying Fortress
Skala 1:16
Spaendvidde: 1396 mm 
Motorer: 4 x .20 
Pris ca. kr. 2.023,-

O  ·

Cessna Skymaster
Spaendvidde: 1490 mm 
Motorer: 2 x .40

Ny NSU 
Wankelmotor
Vaegt: 330 gram 
Diameter: 67 mm
Laengde til medbringerskive: 60 mm 
Omdr.: 3.000-18.000 pr. min.
Ydelse ca. 0,8 HK v. 17.000 omdr./min.

KAVAN listeskaerer
Transmerc MINIPRIS................. kr. 38,50

Robbe Charter
Robbe Charter er nu fremstillet i 
100.000 eksemplarer.
Benyt dig af Robbes jubilaeumstilbud 
pa denne gode begyndermodel...
Ring og fa en TRANSMERC MINIPRIS!

KOBRA
Enkel at bygge 
-  enkel at flyve!
Spaendvidde 730 mm.
Funktioner: Hajderor og balanceklap- 
per.
Motor: 0,8 cm3.
Kun hos TRANSMERC -  kr. 210,-

Tegning til Lars Holmgrens 
Saab J-21
Flyvevaegt: 600 gram (man kan bruge 
normalt RC-udstyr).
Funktioner: Hojderor og balanceklap- 
per.
Motor: 0,8 cm3.
Tegning.................................... kr. 60,-

Ladeomrider: 1x25 — 2x50 — 2x100 — 
1 x 500 mAh.
Transmerc MINIPRIS................... kr. 225,-

Da Transmerc eret postordrefirma, bedervidigringeforst, hvis du vil aflaegge besog ★  Vi sender over heleSkandinavien ★  Forbeholdfor 
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



rohltc
.. .Ideen fur Ihren Modellsport

Agent for Danmark, Norge og Sverige: 
BrCjning, Nord. Handelsagentur 
D-2391 Langballig, Tel. 04636/8558



PILOT nyheder

EZ 1700, en velflyvende naesten faer- 
dig model. Sami vingen, monter side- 
ror, haleplan og RC-anlaeg, og du er 
klar til start. EZ modeller er faerdig- 
beklaedte i flotte farver. Spaendvidde 
175 cm. For RC anlaeg med mindst 2 
funktioner.
EZ-1700.......................... kr. 1.125,00

EZ 20 H Comet er en naesten faerdig 
model, der kan sarnies pa ganske f i  
timer. EZ 20 H Comet leveres faerdig- 
malet i flotte farver.
EZ 20 H er meget velegnet som den 
forste begyndermodel. Spaendvidde 
125 cm. For 3,5 til 5 cm3 motorer og 
RC-anlaeg med 4 funktioner.
EZ 20 H Comet...............kr. 1.598,00

Nu kommer den laenge ventede Dia
blo kaempemodel fra Pilot. Diablo er 
som Laser en variant af det kendte 
kunstflyvningsfly Stephens Aero. 
Montir en Tartan 44 Twin, og du har 
aile tiders drammemodel. Spaendvid
de 230 cm. Vaegt ca. 8 kg. Beregnet 
for motorer fra 15-50 cm3.
Levering maj 1983.
Diablo............................kr. 2.995,00

Onedin er en flot b id  til el-motor. 
Skrog og dele af overbygningen er af 
faerdigformet ABS. Spanter og ovri- 
ge traedele er udstanset i krydsfiner. 
Fittings er inkluderet i saettet. Laeng- 
de 54 cm. Bredde 16 cm.
Onedin........................... kr. 430,00

Silver Star Models
Sjsellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
Vi oplyser gerne om naermeste 
forhandler.

Linestyringsmodeller
SUPEil C H IP M U N "

M3.9 3

Fritflyvende
gummimotormodeller

CABINAIRE

Banshee, spaendvidde 125 cm.
Motor 5-6,5 cm3 ........................... kr. 329,00

Cabinaire, spvd. 56 c m ..................kr. 66,00
The 29’er, spvd. 52 c m ...................kr. 66,00
Mini-Maxer, spvd. 58 cm ................kr. 66,00
Mr. Mulligan, spvd. 51 cm ............. kr. 82,50
Monocoupe, spvd. 61 cm .............. kr. 82,50
Customaire, spvd. 51 cm ...............kr. 80,00
SIG Tiger, spvd. 55 cm ...................kr. 66,00

L/ERKEN

-"MAXcR. S fa u i* X tttm titM ti ?«Super Chipmunk, spaendvidde 136 cm. 
Motor 5-6,5 cm3 ........................... kr. 527,00

Akrobat, spaendvidde 130 cm.
Motor 5-6,5 cm3 ........................... kr. 516,00

1 sssv

»_ y *
W ""· · AS»U S«*.<■

CUSTOMAIRE

MINI-MAXER

Twister, spaendvidde 122 cm.
Motor 5-6,5 cm3 ........................... kr. 329,00

Akromaster, spaendvidde 86 cm.
Motor 2,5-3,2 cm3 .........................kr. 159,00

TILBUD:

Letbygget og staerk RC-begyndermodel 
med rolige og godmodige flyveegenskaber. 
Spvd. 122 cm, laengde 87 cm, motor 0,8 cm3 
m. tank, RC-anlaeg: 2 kanaler.
Byggesaettet indeholder alle nodvendige 
traedele, styretojsdele, hjul, fittings o.lign. 
og mangier kun motor, RC-anlaeg, lim og 
lak.
INTRODUKTIONSPRIS ................... kr. 250,·

P.A.W. motorer
Er du traet af akkumulatorer, gloderar, me- 
thanolordning — sa prav en dieselmotor.

Banshee eller Twister med FOX 35 stunt- 
motor .................................... ialt kr. 560,00

RC-svaevemodel

Riser, spaendvidde 198 cm (passer til den 
ny 2-meter klasse)....................... kr. 335,00

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 m. daemper........... 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,

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
HERNINGVEJ 94 
DK-9220 AALBORG 0ST 
Tit. 08-15 97 07 ma.-fr. 16.00-17.30 
Giro: 9 00 00 62
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Her finder du 
din lokale 

hobbyforretning

m Al o v

Alle m&l i traelister, krydsfiner, balsa- 
trae. Fittings til fly og skibe. Tids- 
skrifter. Tegninger til skala-fly.

Malov Hobby
Malov Hovedgade 69, 2760 Malov. 
Tlf. 02-65 23 33
Abent hverdage 13-17.30, lerdag 9-13.00.

GRINDSTED
Fabrikation af glasfibermodeller, fly 
og bade.
Tilbehortil RC.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER ApS
Skolegade 27, 7200 Grindsted 

Tlf. 05-32 26 56

Γ HELSING0R ^

Vi har alt 
til radiostyring
STENGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingor 
Tlf. 02-21 04 60

V ______________________________ /

r  risskov/Arhus
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

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby 
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C 
Tlf. (09) 12 21 04

R0DOVRE

Specialforretning for modelhobby
Kab —  salg —  bytte

Mini Hobby
Tarnvej 303, 2610 Rodovre 

Tlf. 01-41 50 46
— svarer hele dognet!

Abent: Hverdage 15-18, lordag 10-14

( ------------------------------------------- \
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

V ___________ ___ ___________ /

VIBORG

Hobbykaelderen er din specialbutik 
inden for fjernstyring og linestyring. 
Alt i byggesaet.
Skriv, og vi opfylder dine onsker!

HOBBYK/ELDEREN
Dumpen 11, 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 24 54 (omstill.)

r RC-anlaeg: Multiplex, Graupner, Robbe · Vi forer 
alt i byggesaet · RC-biler: Graupner, Robbe, Car
rera · Vi har alt i elektronik og modeljernbaner · 
Se indenfor, nar du kommer ρέ disse kanter.

* 0 ^  ELEKTRONIK
0stergade 5-7, 6400 Sonderborg, tlf. 04-42 58 88

7

Alborg
Kaempeudvalg i RC-udstyr.
Egen import — derfor forst med ny- 
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalafly lagerfo- 
res.

AALBORG ■HOBBY
Kurt Andersen, Norregade 18, 
9000 Alborg, telf. (08) 12 13 15 Λ

( -------------------------------------------- >
< r o b b e  RC-vserksted

r  N
K0BENHAVN

Alt garanti- og servicearbejde pa 
Robbe RC-anlaeg i Danmark.
Benyt vintersaesonen til at fa efter- 
set dit anlaeg.

Materialer, boger, blade,
byggesaet, vaerktoj....
alt til modelbyggere!

Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS 
Vestre Ringgade 84, 8000 Arhus C 
Tlf. 06-18 20 00

k. -  A

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K. 
Tlf. 01-14 30 10
Ma., ti. to, fr. 13-17, lo. 10-12, onsdag lukket!

/ --------------------------------------------------- \
TiLBUD pa propeller!
5 stk. 18 x 6 eller 18 x 8 ........kr. 330,-
Tillaeg kr. 10,- til porto.
Ogsa tilbud pa 5 stk. 141/2 x6 spe- 
cielt til 15 cm3 motorer. RING!

Midtjysk Modelbyg Danprop
Skaphusvej 3, llskov, 7451 Sunds 
Tlf, 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

l  ___________ /

Γ  JUMBO-MODELLER
TURBULENT, spaendvidde 238 cm.
Byggesaet m. alle dele incl. understel og h ju l.....kr. 2.400,-
Nu ogs£ faerdigbygget klar til beklaedning og 
montering af radiostyring og m otor..................... kr. 3.500,-

KZ II T — den danske traeningsmaskine fra flyvevabnet i 
1/4-skala, spaendvidde 255 cm.
Ring og her, hvad den koste r.... !

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark 
Skaphusvej 3, llskov, 7451 Sunds 
Tlf. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

Stign.

9 x 7 V2

Massiv Lamel-
limet

Lamel-
limet
skala

3-bladet

175,-

4-bladet

14x6-8 45,- 58,· 65,- 275,- 350,-
15V2 x 6-8 50,- 70,- 80,- 300,- 375,-
16x6-8 100,- 130,- 140,- 350,- 400,·
18x6-8 110,- 150,- 160,· 350,· 425,-
19x6-8 120,· 190,· 200,- 375,- 450,-
20x6-8-10 175,- 220,· 240,- 450,- 525,·
24x6-8-10 225,- 280,- 300,· 550,- 600,-
26x6-8-10 325,· 350,- 600,- 675,·
28x6-8-10 425,- 475,- 700,- 800,-
30x6-8-10 550,· 650,- 800,- 1000,-
BEM/ERK: Ogs£ propeller til fly, ultralights, eksperimen- 
ta lfly mv.



MESSENYHED 83

Combi Sport 4/7
Nyt prisbilligt COMBI anlaeg

: ■

.'I. ::

%  %

Dette anlaeg kan udbygges med diverse moduler, f.eks.:
★  mixer
★  kombi switch
★  reduktion (udslagsbegraenser)
★  MULTINAUT
★  senderen kan udbygges tii 7 kanaler

— modtageren er udbygget med 7 kanaler
Endvidere har anlaegget:
★  vendbar servoretning
★  laerer/elev-drift
★  diagnosedrift
k  frit funktionsvalg
Anlaeg med mulighed for alt dette koster kun kr. 1.995 (vejl. pris).
Der findes intet andet anlaeg med tilsvarende muligheder — til sa lav en pris.

MULTIPLEX hovedkatalog 83 
kan nu kobes hos forhandlerne. 
Alle 83 nyheder er indbefattet 
i kataloget.

MAAETOFT
trading l/S

DK-8900 Renders 
Tlf. 06-42 58 15


