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O ftW p n E f  = dag-til-dag levering fra komplet dansk lager

E m u p n e r  \ I R  har g jo rt d e t it
og beviser derved atter sin absolut s 
-  i højteknologisk beherskelse, i tek

MC-16
med ROTARYSELECT-programmering*
nr. 4826, 27 MHz 
nr. 4836, 35 MHz 
nr. 4846, 40 MHz

Vejledende 
listepris 
kun omkring
kr. 2.995,-
Ventes leverings
klart ca. juni.
Sættet indeholder:
8-kanal sender MC-16 (til 4 ser- 
voer), udbygningsklart til 16 
kanaler (til 8 servoer), sender
modul, 16-kanal modtager 
C16S, servo C 505, kvartssæt 
samt afbryderkabel og 
batteriholdere.

*ROTARYSELECT-programmering
betyder roterende udvælgelse — dvs. at de indprogrammerede 
funktioner ved tastning ruller frem (eller tilbage) i bestemt orden og 
vises digitalt på det nyudviklede LCD-MULTIDATA-DISPLAY, der er 
anbragt ved senderens antennerod.
Senderens computerhjerne indeholder alle de funktioner (se senere), 
som i andre fabrikater kræver et virvar af strittende kontakter, knapper, 
afbrydere og omskiftere. Alt, hvad der normalt er brug for, kaldes frem 
ved tastning.
Sættet, der i sin grundudgave indeholder alt nødvendigt, koster kun

omkring det samme som andre fabrikaters enkle standardanlæg til 4 
servoer og måske et par påklistrede funktioner.
Gennem sit COMPUTER-SYSTEM har MC-16 en lang række 
tungtvejende fordele, og det kan helt problemløst anvendes (og pro
grammeres) af enhver uden forkundskaber eller den højere EDB- 
eksamen ved hjælp af den medfølgende let forståelige 
programmerings- og betjeningshåndbog med enkle, klare tegninger og 
diagrammer.
MC-16 er NUTIDENS fjernstyringssæt til brug i FREMTIDEN.

• Indbygningsmulighed for op til 5 moduler (samme som til alle 
GRAUPNER modulsæt) åbner utallige yderligere 
anvendelsesmuligheder, hvis man ikke kan »nøjes med« alle dem, der 
allerede ligger i senderens programmer og som bl.a. omfatter:

• Praktiske multifunktions-softprogrammer (færdigt programmerede 
Multimixer-enheder) til V-haleror, Delta, Flaperon, storsvævere og 
helikoptere — programmer der er sammensat og afprøvet i praksis af 
specialister.

• Forenklet programmering ved alsidige MULTIFUNKTIONS- og 
MULTISOFT-MENUER (se højresiden) kombineret med det ny 2-vejs 
ROTARYSELECT-system (RSS) med normalROTATION ved 
standardprogrammer og expresROTATION (FSS).

•  Strømfri langtidslagring (EEP-ROM) for max. 4 modeller kan 
indbygges.

• REAL-TIME-PROCESSING-system (RTP) programmering med 
direktvisning. Modsat hidtidig teknik bortfalder alle indstillinger og 
trimninger af mixer, koblingsvej og specialfunktioner.

• Dual-rate på to drejepositioner med drejeexpander mellem 5 og 125% 
kan programmeres.

• 2 værdier for exponentialstyring kan programmeres fra lin iæ rtil

• SUB-TRIM-MEMORY-system til midterstilling afalle servoer. 
Nyudviklet software-trimning for tilpasning af andre fabrikater eller 
servoer med unormal midterstilling. Indstillingsområde ±75%.

• SINGLE-SIDE-SERVO-THROW (adskilt drejeområde af begge 
slutstillinger af alle servoer). Indstillingsområde fra 0 til 160%. Derved 
er det muligt at programmere symmetriske og asymmetriske 
servoveje, f.eks. ved skævttrukne vinger.

• REVERSE-funktion kan programmeres for alle servoer.
• DIFFERENTIAL-mixer til krængror (3 lagrede værdier kan 

tappes).
• MODE-SELECTOR til enkel omstilling af drifts-MODE 1-4 (gas 

højre/venstre mv.) gennem computer-MODE-selector (alle mixer-, 
indstillings-, reverse- og lagerdata omstilles samtidigt automatisk).

• Modulationssystemet kan omstilles fra PPM til PCM.
• Integreret computer-alarmsystem.
• Alle proportional- og omskiftermoduler mv. fra det kendte MODUL- 

system kan indbygges.
• Tastterminal COMPUTER-KONCEPT. Systemet skifter automatisk 

funktion, hvis piloten af sikkerhedsgrunde undlader at taste.
• Ønskes endnu flere programmer i lageret, indbygges modul 4806/30 

med mulighed for yderligere tre modeller.

[ j fn u n n p r  Ib Andersen Hobby Aps, Aniægsvej 1-3,9620 Aaiestmp
Intet salg til private, men tlf. 08-64 13 33 opgiver gerne nærmeste forhandler



ROTARYSELECT
programmeringsterminal
Fremkald og lagring af programmer gennem 
dette nyudviklede system. Med Extension- 
Multisoft-lagringsmodul kan opnås strømfri 
langtidslagring ved EEP-ROM for op til 4 
modeller. Fremkald i begge retninger UP og 
DOWN.

Multisoft-menuer for de vigtigste special-mixerfunktioner

POWER ON (sender 
tændt). Nøjagtig digital 
spændingsangivelse af 
akku under belastning.

SERVO REVERSE 
(omdrejnings-ompoling) 
Drejeretning af alle ser- 
voer 1-8 kan program
meres og lagres. Visuel 
digital visning af dreje- 
retningen med servo- 
nummer i display.

SUB-TRIM-MEMORY 
(software-trimning) 
Midtpunktsforskydning 
af alle servoer op til 
±75%. For tilpasning af 
ældre servoer eller 
modellens særheder.

EXPONENTIAL (pro
gressiv reguleringska
rakteristik)
To værdier fra liniær til 
100% programmerbar 
for 3 servofunktioner. 
Om ønsket frakobling 
enkeltvis med modul 
4158 eller samlet med 
modul 4160/3.

l  L  38*

,  i 3 u% 
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i

DUAL RATE 
(vejindstillingsændring) 
Afkortet eller forlænget 
liniær servovej. To vej
ændringer mellem 5 og 
125% for 3 servoer kan 
programmeres. Frakob
ling som for EXPONEN
TIAL.

THROW ADJUST 
(ensidet servoændring) 
Adskilt vejindstilling for 
begge endestillinger på 
alle servoer. Vejforstør
relse eller reduktion og 
tilpasning til mekaniske 
krav (f.eks. skæv vinge). 
Ændringsområde fra 0 
til 160%.

Multifunktions-færdigprogram-menuer til F3A, F3B, storsvævere og helikoptere

Programmering til enkle 
standardmodeller 
Combimix + flapmix 
Delta-modeller 
V-halerorsmodeller

J\

il

Udvælgelse og programme
ring ved kode-numre gennem 
ROTARYSELECT-systemet. 
Følgende Multimix- 
programmer er til disposition:
Multimixermenu 
UNIFLY 1 
Supersoftmenu til 
motormodeller, normale 
og store svævere. 
Flaperon + Combimix 
+ flapmix + diffenren- 
tialmix + V-mix.

v

Automatic-Mixer- 
programmer til kunst
flyvning. 
Multimixermenu 
UNIFLY 2
Supersoftmenu til F3B 
og storsvævere. 
Flaperon + Combimix 
+ flapmix + V-mix + 
Butterfly

\ /

V

Heli 1 og 2
Multifunktions-færdig- 
programmertil helikop
tere.
2-rate drossel/pitch- 
blanding + statisk 
mixer for hækudligning 
+ 3-positions-indstil- 
lingssystem for dros- 
sel/pitchkurve.
For HELI 2 endvidere: 
Elektronisk hvirvel- 
skiveblander med 2 ser
voer (Heim-system) + 
Gyroskopsystem + 2 
pitchkurve-finjustering 
+ autorotation.

Anlægget kan efter ønske bestykkes 
med akkus: sender 500 eller 1200 
mAh, modtager 225 til 1.000 mAh.
Sender kan monteres med ophæng, 
nakkerem, senderpult, sender
beskytter, korte tommelhåndtag og 
kort gummiantenne.

Intet andet fabrikat kan 
tilbyde et anlæg,d er blot 
tilnærmelsesvis kan 
sammenlignes med 
MC-16.

Graupner\MR
er igen et hestehoved 
foran.

E r u u n n s f  Andersen Hobby ApS, Anlægsvej 1-3, 9620 Aalestrup
Intet salg til private, men tlf. 08-64 13 33 opgiver gerne nærmeste forhandler
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Ο ίΟ υρΠ Ε Γ -  dag-til-dag levering fra komplet dansk lager

EraupnEF | J R  »lukket e t hul«

Ε ο

med det ny sæt D-8 SSM
Vejledende listepris

kr. 1.170,-
Ventes leveringsklart ca. juli
D-8 er pris- og ydemæssigt placeret mellem D-4 (til 2 
servoer) og D-14 (til 7 servoer og moduler).

nr. 3125, 27 MHz 
nr. 3134, 35 MHz 
nr. 3144, 40 MHz

Sættet indeholder:
8-kanal sender (til 4 ser
voer), 14-kanal modtager, 
kvartssæt, servo C 505 samt 
batteriholder og kabel med 
afbryder til modtager.

Sættet kan bestykkes med 
akku i sender og modtager. 
Servoreverse på alle 
funktioner. Længdeindstille
lige styrepinde og nøjagtigt 
mekanisktrim. Senderen 
kan monteres med kort 
gummiantenne.

O ru u p n E r IJH fjernstyringssæt
er førende i salg og dominerende i udvalg
Dette er en naturlig følge af mange kendsgerninger,
blandt andet:
★  et forbilledligt samarbejde mellem to af verdens 

førende RC-fabrikanter: GRAUPNER og JR
★  en toneangivende topkvalitet
★  et landsdækkende forhandlernet
★  en forbilledlig service
★  16 forskellige typer/udførelser RC-sæt 

at vælge imellem
★  over 20 forskellige servo-typer 

— til alle formål
★  foruden et bredt sortiment 

af udstyr og tilbehør
★  fornuftige priser.

MC-18
4835/4850 
35/40 MHz

6014 PCM
4036/4040 
35/40 MHz

MC-16
4826/-36M6 
27/35/40 MHz

6014 FM
4327/-35/-40
27/35/40 MHz

4014 FM
4727/-35/-40 
27/35/40 MHz

D-14 SSM
4527/-35/-40 
27/35/40 MHz

E-8 SSM
3988/3921 
27/40 MHz

D-8 SSM
3124/-34/-44 
27/35/40 MHz

C-4 SSM
3113 
40 MHz

D-4 SSM
3135/3140 
35/40 MHz

Læs mere om hele programmet 
i det store GRAUPNER 
hovedkatalog 39FS og 
nyhedsprospekterne 
N86/87.

C-4 SSM
3106 
27 MHz

E-4 SSM
3981 
40 MHz

De anførte priser er 
vejledende liste
priser. — Tal 
med din 
forhandler.

D-4 SSM
3127 
27 MHz

C-4 SSM
3944 
27 MHz

C-4 SSM
3113 
40 MHz

C-4 SSM
3106 
27 MHz

0 servo (til 9) 
computer 
6.950,- ny 87

1 servo (til 9) 
til moduler 
4.230,- ny 85

1 servo (til 8) 
computer 
2.995,-ny 87

1 servo (til 9) 
til moduier 
2.530.

1 servo (til 7) 
til moduler 
2.055,- ny 85

1 servo (til 7) 
til moduler 
1.595,- ny 86

1 servo (til 4) 
gi. kending 
1.255,-

1 servo (til 4) 
servoreverse 
1.170,-ny 87 .

2 servoer 
m. BEC-kbl. 
935,- ny 87

over 2.000,- 
FM/PCM
under 2.000,- 
SSM/AM

over 1.000,- 
SSM/AM
under 1.000,- 
SSM/AM

1 servo (til 2) 
servoreverse 
892,- ny 87

2 servoer 
m. BEC-kbl. 
855,- ny 87

1 servo (til 2) 
gi. kending 
815,-

1 servo (til 2) 
servoreverse 
815,- ny 86

1 servo (til 2) 
m. batteribox 
725,-

1 servo (til 2) 
m. BEC-kbl. 
695,- ny 87

1 servo (til 2) 
m. BEC-kbl. 
615,-ny 87

Forbehold for trykfejl

Eraupner | JH
fjernstyringssæt

dækker hele spektret
-  Vi har RC-sæt som perler på en snor 

eller som trin på en trappe.

Du kan i dette overbevisende store og 
omfangsrige udvalg altid finde netop det 
sæt, der både passer til dine krav -  og 
din pengepung.

Ε γΕ/ΠΠΠΡΓ ^  Andersen Hobby ApS, Anlægsvej 1-3, 9620 Aalestrup
Intet salg til private, men tlf. 08-64 13 33 opgiver gerne nærmeste forhandler
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GODT NYT FRA B -A V IO N IC ·

HP 20 Aero
3,46 cm3, 0,62 (0,84),
2.500-24.000
Pris ........... kr. 550,-

HP 40 F Gold Cup
6,44 cm3, 0,87(1,18),
2.500-18.000
Pris ........... kr. 650,·

HP 61 F Gold Cup
9,89 cm3, 1,49 (2,03),
2.200-24.500
Pris ........... kr. 900,-

HP 25 VT Aero S
4,00 cm3, 0,29 (0,40),
3.000-17.000
Pris ........... kr. 600,-

HP 49 VT Aero S
8,00 cm3, 0,54 (0,73),
2.500-13.000
Pris ............kr. 800,-

HP 61 VT Aero S
10,0 cm3, 0,68 (0,93),
2.500-13.000
Pris ........... kr. 900,-

Rossi
Rossi R40 FI ABC 1,95 HK
v. 17.000 .........................kr. 1.090,-
Rossi R60 FI ABC 2,2 HK
v. 17.000 .........................kr. 1.350,-
Begge med frontindsugning og 
sideudstødning.
Rossi R61 FI ABC 2,86 HK
v. 17.000 .........................kr. 1.450,-
87-model med 3+2 skyllekanaler 
og bagudstødning. Ventes til maj. 
Gløderør:
R3 kr. 22,- — R4 kr. 24,- — R5 kr. 
26,- — R7 kr. 28,- — R8 kr. 32,-. 
Rossi Starter igen på lager, 
t i l ...................................... kr. 300,-

OS Surpass
OS Surpass 48 og 120 4-takt kan nu leveres. 
Ligeledes alle Long Stroke typerne.

α »

FM 35 MHz radioanlæg tii konkurrencepriser

Simprop Super Star 12
m. 3 servoer, uden akkuer, 
fuldt udbygget.............kr. 2.400,-

Graupner MC-16
High-tech til under 3.000 kr.
4014 Proprietær-sæt 4-7 kanaler 
m. 1 servo, u. akkuer .. kr. 1.590,-

Futaba Conquest
6 kanaler m. 4 servoer, 
u. akkuer .....................kr. 2.390,-

Multiplex Sprint 4-7 kanaler m. 1
servo og akkuer.......... kr. 1.995,-
Commander m. 4 servoer og 
akkuer ......................... kr. 2.950,-

Kobra 20, spv. 1.065 mm, til 
.20-.40 motor ................. kr. 390,-

Trend 35, spv. 1.500 mm, for 
.35-.40 m otor.................. kr. 490,-

Værktøj
Coverite temperaturmåler . kr. 100,-
Balsahøvl........................... kr. 45,-
Ekstra klinger .....................kr. 15,-
Listeskærer........................ kr. 60,-
Hængselkniv .....................kr. 90,-
Bræk-knive, små ............... kr. 5,-
Bræk-knive, store............... kr. 10,-
Ekstra blade ....................... kr. 15,-
Klammer, små, 5 stk.......... kr. 30,-
Klammer, store, 2 stk......... kr. 12,-
Små plastklemmer, 10 stk. kr. 40,- 
T-pins, 100 stk..................... kr. 50,-

Diverse
Kabinelås ........................... kr. 15,-
Pilotbuste, H 56, B 70 mm . kr. 20,- 
Pilotbuste, H 65, B 80 mm kr. 25,- 
Pilotbuste, Albert
(Puppetteer mm.) .............. kr. 20,-
Pilotbuste, Manfred
(Fokker DR1 mm.) ............kr. 25,-
Faldskærm for højstart .... kr. 90,-
Gummitov 4/8 mm, 30 m .. kr. 290,-

Perlonsnor, 35 kg, 100 m .... kr. 30,· 
Perlonsnor, 35 kg, 200 m .... kr. 46,· 
Perlonsnor, 35 kg, 300 m .... kr. 70,· 
Kæmpelager af KAVAN TILBEHØR 
— få komplet oversigt og prisliste.

Futaba servoer
S-28/128 (RS200) .......... kr. 200,·
S-30/130 (RS600) .......... kr. 390,-
S-31S/131S (RS700) .......kr. 495,-
S-32/132 (RS800) .......... kr. 360,·
S-33H/133H (RS500) .....kr. 360,-
G-152 Gyro ......................kr. 1.200,-

Motortilbud (begr. antal)
Webra Speed 1,8 ABC ... kr. 320,· 
OS61FSR m. 7M carb. ... kr. 1.300,·
OS20FP m. dæmper .....kr. 450,·
OS35FP m. dæmper .....kr. 520,·
OS FS 20 ........................ kr. 990,·
OS FS 61 ..........................kr. 1.590.·
OS F S 9 0 ......................... kr. 1.890.·
OS FT120 II .....................kr. 3.990,-
HP 120GC Twin ............... kr. 1.100,-

Kobra og Trend er begge velflyvende og populære fly, men skulle du 
ønske noget, der er mere usædvanligt (og dyrere), kan nævnes:
Wild Cat, en vild ting med mange ta len te r................................kr. 650,-
Short Skyvan, to-motors skalafly, spv. 2.440 m m .................................. kr. 1.750,-
Muli, stort slæbefly for .90-motor, 2.280 mm ............................. kr. 1.690,-
Philip Avonds F-15, VM skala-jet for to ducted fans .................kr. 5.700,-
Gleichaufs F-16A, super skala-jet for 60-fan ............................ kr. 3.300,-
Fokker DR1, stor tredækker fra 1. verdenskrig.......................................kr. 1.595,-
Corsair F4U-1A, 1/5 skala jager, spændvidde 2.500 mm .......kr. 4.800,-
Silver Bird, gyrokopter for ,40-motor .........................................kr. 900,-
Wind Bag, andemodel med »sække-vinge« ............................. kr. 800,-

Forbehold for trykfejl

■ A V IO N IC · · Violvej 5 · DK-8240 Risskov · Tlf. 06 17 56 44*



Modelflyvning i Danmark
Her finder du kontakt-telefonnumre til de tre modelflyve 

unioner samt alle tilsluttede modelflyveklubber

Radiostyrings-unionen
Sekretariat:

Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
Tlf. 06 22 63 19 

Formand:
Erik Jepsen, 01 93 11 08 
(træffes hverdage 9-17.30, lørdage 9-13) 

Svæveflyvestyringsgruppen 
Poul Sørensen, 06 87 17 17 
Jørgen Larsen, 07 97 13 63 
Kjeld Sørensen, 06 81 37 90 

Kunstflyvestyringsgruppen 
Ejner Hjort, 05 38 13 17 
Finn Lerager, 02 27 86 06 
Claus Reinke, 04 42 58 92 

Skalastyringsgruppen 
Bo Lybæk, 06 32 78 68 
Benny Juhlin, 01 60 29 37 
Hilmer Petersen, 02 75 52 14 

Helikopterstyringsgruppen
Rasmus P. Thorsen, 03 90 21 37 
Lars Høeg, 04 83 11 13 
K. H. Nielsen, 05 88 54 54

Radiostyrings-klubber
Klubberne står i postnummerorden efter 
kontaktmandens adresse. Hvis klubben har anmeldt 
en flyveplads, står beliggenheden af denne i 
parentes efter klubbens navn.
RC-ørnene (Amager Fælled)

Oluf Olsen, 01 21 87 97
Sjællands Modelsvæveflyveklub (Herstedøster)

Ernst Nissen Thomsen, 02 45 41 39 
Københavns Fjernstyringsklub (Soderup, Fløng) 

Eric Huber, 02 99 37 20 
Sydkystens Modelflyveklub 

Birger Follin, 02 60 18 04 
Den røde Baron (Værløse)

Sven Abrahamsen, 02 97 68 61 
Comet (Amager Fælled)

Benny Steen Nielsen, 01 53 60 14 
Lyngby Modelflyveklub (Eremitagesletten)

Carsten Westergaard, 02 89 09 80 
Modelflyveklubben Condor 

Finn Andreasen, 03 23 18 63 
Nordsjællands Helikopterklub (Nivå)

Allan Hansen, 02 27 59 03 
Nordsjællands Fjernstyringsklub (Hillerød)

Peter Selmer, 02 27 67 75 
Modelflyveklubben Flyvefisken 

Per Christensen, 03 95 38 90 
Østbornholms Modelflyveklub 

Kim Kure, 03 99 70 17 
Radioflyveklubben Slangerup

Ole Hilmer Petersen, 02 75 52 14 
Borup Modelflyvere (Kløvested)

Poul Erik Witzel, 03 67 92 30 
Modelflyveklubben Falken 

Ole Burild, 03 58 82 92 
Dragsholm RC Klub

Søren B. Jensen, 03 45 13 92 
Vestsjællands RC-klub

Carsten Jørgensen, 02 39 93 60 
Kalundborg Modelflyveklub 

Ebbe Andersen, 03 50 11 83 
Bjergsted Modelflyveklub 

Niels Leitritz, 03 46 83 08 
Holbæk Modelflyveklub

Leif Andersen, 03 46 50 13 
Haslev Modelflyveklub

Bjarne Andersen, 03 69 36 85 
Sydsjællands Radioflyveklub (FSN Avnø)

Børge Knudsen, 03 79 19 55 
Modelflyveklubben Albatros 

Arvid Jensen, 03 85 96 95 
Nykøbing F. Modelklub

Niels Vallentin, 03 85 18 54 
Nakskov Modelflyveklub (Nakskov Flyveplads) 

Kurt Johansson, 03 94 14 27 
Odense Model-Flyveklub

Klaus Andersen, 09 18 27 26 
Middelfart RC-klub

Poul-Erik Linnet, 09 40 63 93 
Vestfyns Modelflyveklub

Jørgen M. Madsen, 09 74 17 08 
Fåborg Modelflyveklub

Svend Fauerholm Christensen, 09 21 58 66

Arslev Model-Flyveklub
Bo Johansen, 09 99 22 50 

Sydfyns Modelflyveklub (Rudkøbing)
Steffen H. Johansen 

Kolding RC Club (Varmark)
Kristian Iversen, 05 57 28 26 

Sydjysk Modelflyveklub
Lars Thomsen, 04 68 54 55 

Grænseegnens Modelflyveklub (Kragelund) 
Hermann Moltzen, 04 67 65 50 

Sønderborg Modelflyveklub (Sønderborg)
Klaus Hermanni, 04 45 40 08 

Haderslev RC (Diernæsstrand)
Henning Clausen, 04 57 73 47 

Skibelund RC Modelflyveklub (Skibelund, Gram) 
Arne Barsballe, 04 82 14 06 

Arrow Toftlund Modelflyveklub (Toftlund)
Leo Enggaard, 04 83 12 46 

RC Klubben Falcon (Veerst, Vejen)
Olav Nielsen, 05 55 50 35 

The Flying Tigers, Holsted (Holsted)
Ulrich Reichmann, 05 39 35 17 

Esbjerg Modelflyveklub (Varde Flyveplads)
Eigil N. Hansen, 05 11 66 41 

Ribe Modelflyveklub (Vilslev)
Flemming S. Nielsen, 05 43 17 87 

Jydsk Luftcirkus (Spjald)
Frederik P. Frederiksen, 07 35 2 8 74 

Tårnfalkene (Uldum)
Bent Ole Sørensen, 05 72 33 25 

Eliehammer RC Klub (Randbøldal)
Tommy Olsen, 05 88 21 01 

Nuserne (Filskov)
Kaj Henning Nielsen, 05 88 54 54 

Brande Modelflyveklub 
Bent Jensen, 07 18 19 34 

Midtjydsk Modelflyveklub (Skinderholm)
Per Iversen, 07 26 83 37 

Holstebro RC-Modelflyveklub (Tvis)
Leif Damgaard Jørgensen, 07 42 42 24 

Nordvestjydsk RC Klub
Chr. Manly Thomsen, 07 82 35 24 

Thy RC Klub
Jørgen Larsen, 07 97 13 63 

RC Klubben Propellen 
Ole Nielsen, 07 87 90 28 

Skive Modelflyveklub (Skive)
Leif Eiskjær, 07 52 79 52 

Sleipner Modelflyveklub (Hadsten)
Leif Kurt Hevang, 06 92 62 24 

Århus Modelflyveklub (Lystrup)
Mogens Bim, Birkehaven 16, 06 22 56 29 

Grenå Modelflyveklub (Hesselager)
Niels Bille, 06 33 41 95 

Silkeborg Modelflyveklub
Jens Poul Nielsen, 06 82 82 02 

Ry Modelflyveklub (Krogstrup)
Henning Sørensen, 06 92 73 81 

Skanderborg Modelklub
Finn Pedersen, 06 52 09 75 

Østjydsk RC Modelflyveklub 
Jens Larsen, 05 64 73 43 

Viborg RC Klub (Møgelkærvej)
Keld Gade, 06 62 92 63 

Brabrand Modelflyve Club (Lading)
Poul Sørensen, 06 87 17 17 

Modelflyveklubben Gudenå (Helstrup Enge)
Per Nymark, 06 41 50 52 

Modelflyveklubben F16 Rougsø 
Vagn Frisk, 06 48 15 66 

Hobro Fjernstyringsklub (Handest)
Thorbjørn Jørgensen, 06 45 20 96 

Nordjysk Radiostyrings Center (Nørholm)
Leif Nørgaard Jensen, 08 18 04 73 

Dronninglund Modelflyveklub
Johannes Svaneborg, 08 2 5 73 65 

Brønderslev Modelflyveklub RC 
Jan Laursen, 08 28 24 48 

Sæby Modelflyveklub
Carsten Nielsen, 08 86 47 30 

Sandmose Modelflyveklub RC 
Kaj Pedersen, 08 24 60 94 

Himmerlands Modelflyveklub 
Peter Silberbauer, 08 39 19 92 

Modelflyveklubben Take Off (Farsø)
Hugo Dueholm, 08 63 40 40 

Løgstør Model- & Fjernstyringsklub 
Arne Nielsen, 08 67 11 52 

Hjørring Modelflyveklub (Nørlev Strand)
Ole Jakobsen, 08 92 56 14

Frederikshavn Modelflyveklub
Leif Vestergaard, 08 42 60 74 

Skagen RC Club (Skagen)
Svend Hjermitslev, 08 44 59 79

Linestyrings-unionen
Sekretariat:

Pia Rasmussen 
Engtoften 33, 9280 Storvorde 
Tlf. 08 31 91 98 

Formand:
Luis Petersen, 01 30 05 51

Linestyrings-klubber
Klubberne er opført i postnummerorden.
Esrum Linestyrings Klub 

Jan Lauritzen, 01 35 37 51 
Modelflyveklubben Comet 

Luis Petersen, 01 30 05 51 
Modelflyveklubben Kjoven 

Stig Mølier, 01 46 28 64 
Modelflyveklubben Windy 

Kjeld Frimand, 02 97 02 94 
Modelflyveklubben Orkan 

Jørn Ottosen, 02 17 66 62 
Frederiksværk Model Klub 

Jesper Palm, 02 12 22 99 
Skovbo Linestyringsklub

Jørgen Aagaard, 03 62 64 18 
Herfølge Modelflyve Klub 

René Nielsen, 03 67 50 02 
Svendborg Linestyringsklub 

Jørgen Kjærgaard, 09 22 15 99 
Haderslev Modelflyveklub 

Kurt Pedersen, 04 52 51 01 
Trekantens Modelflyveklub

Niels Lyhne-Hansen, 05 86 62 19 
The Looping Star

Bjarne Simonsen, 05 32 27 38 
Herning Modelflyve Klub 

Aage Wiberg, 07 12 82 42 
Aarhus Linestyrings Klub 

Bjarne Schou, 06 18 43 59 
Aviators Modelflyvere

Ole Bisgaard, 08 13 86 55 
Modelflyveklubben Weco 

Ove Andersen, 08 26 91 13

Fritflyvnings-unionen
Sekretariat:

Ole Vestergaard Pedersen 
Steen Billes Torv 4-21., 8200 Århus N 
Tlf. 06 10 19 86 

Formand:
Jørgen Korsgaard, 009-49 46 08 68 99

Fritflyvnings-klubber
Klubberne er anført i postnummerorden. Harreslev 
Modelflyveklub ligger i Tyskland, lige syd for 
grænsen.
Termik, Hillerød

Henning Nyhegn, 02 26 35 25 
Sølvpilen, Ringsted

Peter Buchwald, 03 64 33 88 
Odense Model-Flyveklub

Claus Bo Jørgensen, 09 12 36 95 
Skjern Modelflyveklub

Erik Knudsen, 07 35 17 67 
Taulov Modelflyve Klub 

Erik Jensen, 05 56 21 66 
Idom Modelflyveklub

Hans Rasmussen, 07 48 51 88 
Århus Fritflyvnings Club

Ole Vestergaard Pedersen, 06 10 19 86 
Harreslev Modelflyveklub

Jørgen Korsgaard, 009-49 46 08 68 99

Evt. ændringer i de anførte oplysninger 
bedes meddelt til den aktuelle unions 
sekretariat. Sørg for at ændringerne 
kommer i god tid inden bladets dead-line.

Redaktionen
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Forsiden Et billede fra Esbjerg
Modelflyveklub sendt i anledning af 
-Esbjerg Open« (se indbydelse un
der »Orientering fra RC-unionen«),

Forsinket.... igen!
Nu gik det ellers lige så go d t.... Nummer 
1/87 udkom til tiden, og vi mente, at nu 
skulle det bare være »blad til tiden« frem
over.

Hvorefter en nøgleperson på bladet -— i 
al beskedenhed undertegnede — lægger sig 
syg i 14 dage, lige når produktionen af 
bladet brænder allermest på.

Bortset fra mine helt personlige lidelser i 
den anledning, har det skabt problemer, 
skuffelse, utilfredshed, irritation og meget 
mere hos en lang række mennesker.

Det er virkelig meget ærgerligt, når den 
slags sker. Men det er også ærgerligt, at 
man ikke glædes og fyldes af taknemme
lighed, når det ikke sker.

Og her i skrivende stund — længe efter 
den dead-line, som stadig ikke overholdes 
af alle — kan jeg ærgre mig over, at

forsinkelsen af dette nummer kommer til at 
stå i vejen for glæden over den 
kendsgerning, at det netop nu er 10 år 
siden, vi udgav første nummer af 
Modelflyve Nyt. Det skete midt i april 1977.

Dengang var det Fritflyvnings- og 
Linestyrings-unionerne, der udgav bladet i 
fællesskab — først i 1981 kom RC-unionen 
med, hvorved bladet blev udvidet til næsten 
dobbelt størrelse.

Forsinkelserne har fulgt bladet lige fra 
starten. Faktisk kom det første nummer et 
par uger senere end det egentlig var 
meningen. Og det er vel under en trediedel 
af de hermed 61 udsendte Modelflyve 
Nyt’er, der er kommet til tiden.

Set i det perspektiv ligger årgang 1987 
stadig over gennemsnittet!

Glædelig april! Per Grunnet

Projekt Airbus A-300, del 3 ...............side 17
I tredie artikel om John Borgens Airbus- 
skalamodel, fortæller John og Benny 
Juhlin om flapssystemet og om de to 
ducted fan-motorer, der til sin tid skal 
bringe modellen i luften.

Lav din egen jordnød ........................ side 21
Fra kæmpe-skalamodellen af Airbus’en, 
svinger vi over i den modsatte grøft og 
lader Jørgen Korsgaard fortælle om og 
tegne en lille fritflyvende gummimotor
drevet skalamodel, en såkaldt Peanut- 
model.

HP-firtaktsmotorer ............................ side 23
Chr. Manly Thomsen har en række 
tilføjelser til Lars Pilegaards tidligere 
artikel om HP firtakterne. Alle HP-ejere 
kan hente gode råd i artiklen.

Tomy-timere til fritflyvning ............... side 26
Hans Rasmussen fortæller, hvordan man 
kan finde små, lette urværker i forskellige 
typer legetøj, og hvordan disse urværker 
kan ombygges, så de kan bruges til timere 
i fritflyvningsmodeller. En sådan timer 
vejer kun ca. 1/10 af, hvad en traditionel 
timer vejer.

Spitfire semiskalamodel .................... side 28
I Falcon har man omkonstrueret Tore 
Paulsens velkendte Spitfire 
kunstflyvningsmodel, så den passer en 
mindre motor og iøvrigt er enklere at 
bygge. Læs Falcon-klubbens 
byggevejledning og deres vurdering af 
modellens flyveegenskaber. Skribenter er 
Allan Sørensen og Svend Plougstrup.

Spitfire i virkeligheden .......................side 30
Hugo Dueholm — tidligere formand for 
RC-unionens skalastyringsgruppe — 
fortæller om forbilledet for Spitfire- 
modellen og vurderer Falcon-modellens 
muligheder som skalamodel.

Læserbreve ........................................... side 33
Hvad har papkasser med minimodeller at 
gøre, spørger en af vore trofaste læsere. Og 
en anden nøjes ikke med et enkelt 
spørgsmål, men fyrer en lang række af til 
RC-unionens Sportsudvalg. Læs disse og 
andre indlæg — og kom selv frem med din 
mening, hvis du har lyst.

Ducted fan seminar ..............................side 35
Den stigende interesse for ducted fan 
modeller har bl.a. givet sig udslag i, at 
nogle fan-fans har afholdt et seminar.

RC kunstflyvning i dag ....................... side 36
Under foregivende af at referere EM i 
klasse F3A, radiostyrede kunstflyvnings
modeller, fortæller Peter Christensen løst 
og fast om udviklingen inden for RC- 
kunstflyvning. Der er virkelig stof til 
eftertanke for dem, der har en lille drøm 
om selv at komme til at flyve med ved
kunstflyvningsstævnerne.

Nyt fra Fritflyvnings-unionen ...........side 40

Nyt fra Linestyrings-unionen ............ side 40

Nyt fra RC-unionen ............................ side 42

Opslagstavlen ....................................... side 47

Dead-line for Modelflyve Nyt nr. 3/87 
er den 4. maj 1987
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FRITFLYVNINGS-VM — Et stykke tid efter 
dead-line har vi fået negle oplysninger om de 
kommende internationale mesterskaber for frit- 
flyvende modeller.

1 1989 har Jugoslavien tilbudt at arrangere VM 
på en ny plads nær hovedstaden Beograd. Denne 
plads er »kun« 4 x 10 km — altså kun en fjerdedel 
af pladsen ved Livno, hvor VM blev afholdt i 1985 
— men har til gengæld gode indkvarteringsfor
hold ganske nær flyvepladsen.

Dette tilbud blev imidlertid udskudt til 1991, 
idet Argentina er bleset accepteret som vært ved 
1989-VM’et. Argentinerne har lovet, at startgeby
ret bliver så lavt som 100 US S og at transport fra 
Europa til flyvepladsen, hvor VM’et skal afhol
des, vil koste 500 US S. Altså — med dagens dol
larkurs — et komplet arrangement for under 5.000 
kr.

1 1988 vil der blive afholdt et helt nyt VM, nem
lig et ungdoms-VM i de tre internationale fritflyv- 
ningsklasser, F1A, F1B og F1C. Dette »junior- 
VM« vil blive afholdt i Polen, og deltagerne skal 
være mellem 12 og 18 år. Der er altså noget at for-

EN UNDSKYLDNING — Vi skylder fir
maet Maaetoft/DMI en undskyldning, 
fordi vi fra tid til anden har hængt DMI- 
modellen »Victory« ud for markedsføring 
under falsk varebetegnelse, nemlig som 
»verdens bedste svævemodel«. Vores kom
mentar hertil plejer at være, at denne 
påstand var nogenlunde sand i 1953, men 
at den — som så meget andet — er blevet 
forældet med årene.

Nu har vi fået at vide, at der udtrykkeligt 
på æsken med byggesættet står, at »Victo
ry« er en »01dtimer«-model. Og det er jo 
netop hvad den er — og som sådan et 
udmærket bud til dem, der interesserer sig 
for »modeller fra dengang«.

Undskyld, at vi har antydet noget med 
vildledende markedsføring. Det var os, 
der vildledte! Red.

berede sig til, hvis man i dag er mellem 11 og 17 år 
gammel!

Nyheder om hobbybranchen i Danmark
M aaetoft/DM I ny dansk 
importør af Robbe
Den ene af de to store tyske hobbyproducenter, 
Robbe (den anden er naturligvis Graupner), 
har igennem mange år været repræsenteret 
gennem firmaet Briining, Nord. Handels
agentur, der ligger i Nordtyskland.

Dette firmas indehaver, Stefan Bruning, har 
ønsket at overdrage Robbe-agenturet til en 
dansk grossist, og valget er faldet på Maae
toft/DMI, der hidtil har haft agenturet på 
bl.a. Multiplex.

Det kan i mange situationer være et problem 
for de danske hobby- og legetøjsforretninger 
at skulle have varer hjem fra en udenlandsk 
grossist — at det har kunnet lade sig gøre, er 
bl.a. fremgået af annoncer her i bladet — så 
overgangen til en dansk grossist vil sandsynlig
vis medføre, at Robbes produktlinie bliver 
bedre repræsenteret i danske hobbyforretnin
ger end hidtil — og at det bliver lettere og hur
tigere at fremskaffe smådele, reservedele mv.

Maaetoft/DMI ophører som grossist for 
Multiplex, men fortsætter med sine øvrige 
aktiviteter — bl.a. som grossist for Aero-Naut 
og som producent/grossist for DMI-modeller 
— sammen med Robbe-produkterne.

Interesserede kan iøvrigt købe det nye, store 
Robbe-katalog i de danske hobbyforretninger. 
Som noget nyt vil Maaetoft/DMI udsende en 
liste med vejledende priser på Robbe-produk
terne.

Randers Elektronik & Hobby 
overtager Multiplex-agenturet
Multiplex-agenturet flytter imidlertid ikke så 
langt væk fra Maaetoft/DMI, idet agenturet 
overtages af Finn Gjettermann og hans forret
ning Randers Elektronik & Hobby.

Finn Gjettermann fortæller, at der vil ske en 
del ting med Multiplex-produkterne, nu hvor 
de kommer i nye hænder. For det første vil man 
markedsføre en væsentlig større del af pro
grammet — og i den forbindelse også udvide 
lageret af reservedele tilsvarende — og man vil 
generelt sænke priserne noget på produkterne.

I lighed med Graupner og Robbe vil den nye 
Multiplex-importør nu også tilbyde sine for
handlere de såkaldte »D-Mark-ordrer«, dvs. 
større samlede indkøb, som betales direkte til

den tyske producent. Den danske importør får 
kun en meget beskeden fortjeneste på en sådan 
leverance — til gengæld skal forhandleren købe 
stort ind for at kunne benytte ordningen. Den sto
re fordel for forhandleren er, at varerne på denne 
måde bliver meget billige i indkøb — og derfor kan 
sælges til noget, der minder om dumping-priser 
uden at forhandlerens fortjeneste sættes overstyr.

Randers Elektronik & Hobby vil snarest udar
bejde danske brugs- og byggevejledninger til de 
mest populære RC-anlæg og byggesæt.

Finn Gjettermann oplyser, at firmaet fortsat vil 
være grossist for det spanske Modelhob firma og 
General Electric akkuer. Man vil også i detailfor
retningen fortsat kunne købe f.eks. Graupner- og 
Robbe-varer, så detail-kunderne vil ikke lægge 
mærke til udvidelsen af firmaet. Dog er 
postordre-virksomheden skåret helt væk, idet 
man ikke ønsker at konkurrere med sine egne for
handlere. Så når man fremover ringer og vil købe 
i postordre fra Randers Elektronik & Hobby, vil 
man i stedet få anbefalet den nærmeste forhandler 
af de pågældende produkter.

Reparation af radiogrej har været en væsentlig 
aktivitet for Randers Elektronik & Hobby. Denne 
aktivitet vil fortsætte — og det tilstræbes, at repa
rationstiden for fremtiden i alle tilfælde bliver på 
under en uge. Hvis man f.eks. indleverer et defekt 
anlæg om mandagen eller tirsdagen, skulle man 
kunne have det tilbage i funktionsklar stand alle
rede til den førstkommende weekend.

Futaba får endnu en 
repræsentant
Futaba Import Danmark har indgået en aftale 
med firmaet Alto Trading om opsøgende salg af 
Futaba og Kyosho produkterne. Det betyder, at 
Futaba Import fremover vil have to rejsende 
repræsentanter, idet Else Damgaard fortsat vil 
opsøge hobbyforretningerne og præsentere nye 
produkter — og hr. Altonen fra Alto Trading vil 
også have Futaba og Kyosho produkterne med, 
når han er på salgsturne — og hans andet hoved
produkt er Billing Boats produkter, som Alto Tra
ding repræsenterer på hjemmemarkedet. Billing 
Boats har forsøgt sig med at klare distributionen 
til hjemmemarkedet selv, men erfaringerne har 
ikke været så gode, at man har ønsket at fortsætte 
med denne aktivitet.

Udvidelsen betyder, at Futaba nu er stærkere 
repræsenteret i Danmark end nogensinde før.

Generationsskifte hos den 
danske Graupner-importør
»1987 ser ud til at blive året, hvor der sker en 
del forandringer blandt importørerne i en 
ellers næsten firmastivnet branche. Hos et par 
firmaer sker der rokeringer, og her i Aalestrup 
kommer der en ny ejer. Vort firmas fremtid 
kræver fremadrettede dispositioner, og min 
alder tvinger mig til det samme — før jeg bli
ver snøvlet.«

— Sådan indleder Ib Andersen fra Ib 
Andersen Hobby et brev til sine forhandlere. I 
brevet fortæller han, at han har solgt firmaet 
til sin svigersøn, Erik Mortensen. Overtagel
sen vil ske pr. 1. oktober 1987.

Firmaet nye ejer har ikke noget egentligt 
branchekendskab, men for at sikre sig sagkyn
dig hjælp i overgangsfasen har Erik Morten
sen tegnet en 15-årig konsulentkontrakt med 
Ib Andersen, som altså i mange år endnu kan 
bruge sin tilsyneladende uudtømmelige energi 
på den danske hobbybranche, hvor han igen
nem lang tid har været en dominerende skik
kelse.

En af de første opgaver, som venter Erik 
Mortensen, når han overtager ansvaret for 
virksomheden, er indførelse af et EDB-lager- 
system. Mange Graupner-kunder her i landet 
har nok lært at sætte pris på det store og vel
forsynede reservedelslager i Aalestrup — men 
få ved sandsynligvis, hvilket kæmpearbejde 
det er at vedligeholde dette lager med mange 
tusinde varenumre. Ved at lægge det over på 
EDB vil vedligeholdelsen af lageret blive lettet 
— og det vil frigøre kræfter til andre aktivite
ter — som jo f.eks. kunne blive en øget salgs
indsats for det store Graupner-sortiment.

Læsere af Modelflyve Nyt vil vide, at salgs
arbejdet har været en meget højt prioriteret 
aktivitet for Ib Andersen — med nyt blod i 
virksomheden og aktiv medvirken af den 
gamle høvding er der næppe nogen tvivl om, 
at alle sejl vil blive sat til for af opfylde 
nyhedsbrevets afsluttende løfte om at forøge 
Graupners markedsandel i Danmark yderlige
re i de kommende år.

Den nye ejer har iøvrigt gode forudsætnin
ger for EDB-arbejde, idet han i knap 10 år har 
arbejdet på landbrugets EDB-center i Århus. 
Fra 1973 til nu har han arbejdet i udlandet.
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DANMARKS FLYVEMUSEUM — Danmarks Flyvemuseum bliver som bekendt opført i Billund. Det 
er tanken, at museet skal udstille alle former fo r  fly  — altså også bevaringsværdige modelfly. De tre 
modelflyve-unioner har derfor udpeget hver en »chef-indsamler«, som man bedes henvende sig til om 
evt. overdragelse a f gamle udstillingsværdige modeller. Det kan være en model som den afbildede line
styrede speed-model fra  1951, der blev bygget a f John Rasmussen og som stadig er forsynet med den 
gamle McCoy ,29-motor. Eller det kan være modeller, der har vundet eller placeret sig godt ved NM, 
VM og EM  — eller skalamodeller — eller.....

De tre unions-repræsentanter er: RC-modeller, Benny Juhlin (t!f. 0160 29 5 7), f ritflyvningsmodeller, 
Erik Knudsen (t!f. 0735 17 67) og linestyringsmodeller, Henning Lauritzen (tlf 01 35 37 51).

SKRÆNT-RYGTER —· For to år siden kom de 
engelske skræntflyvere til Nordsø Cup i Hanst
holm for at vise kontinentet deres kunster, men de 
var ret ydmyge ved hjemrejsen, og det er der siden 
skrevet en del om i den engelske presse.

Nu har Dave Woods bygget nyt fly til revanche
kampen ved Buxton nær Manchester til septem
ber, siger rygterne, og han kalder flyet Dane Beater 
(frit oversat: »Dansker-knuser«). Rygterne kom 
først til os fra R.M.S.A. eller Rocky Mountain 
Soaring Association i Denver, Colorado, USA. 
Men de er siden verificeret i engelsk presse.

Mads Hebsgaard fra Thy RC Klub, der ved 
engelsk pylon racing efter Nordsø Cup led en fron
tal og 100% fatal mid-air, er utvivlsomt lettet over, 
at navnet ikke blev Dane Killer (»Dansker-dræ
ber«).

Englænderne er åbenbart ved at forberede sig 
på det 20. århundredes vikinge-invasion, men 
hvorfor sendes rygterne via Rocky Mountains? 
Mon F3F-skræntklassen smitter? Om rygterne 
bare er rygter? Det står i Modelflyve Nyt til decem
ber, så stay tuned.

MERE RC PÁ FÆLLEDEN — Amager Fælled 
uden for København er hovedstadens nærmeste 
RC-motorflyveplads. I øjeblikket bliver pladsen 
benyttet af klubberne Comet og RC-Ørnene, men 
fremover vil også klubben Windy benytte denne 
plads. Både Comet og Windy har igennem mange 
år fløjet linestyring på Amager Fælled, men i beg
ge klubber har RC-interessen slået rod, så klubber
ne nu er kombinerede RC- og linestyringsklubber.

FREE FLIGHT — eller på dansk: Fritflyvning. 
Det er navnet på en komposition af jazzpianisten 
Kenny Drew, som er en ivrig RC-flyver.

Kenny Drew har skrevet en lang række komposi
tioner, som er udgivet på hans egne og andres pla
der. Nummeret »Free Flight« bliver førsteudgivet 
på Compact Disc’en »If You Could See Me Now«, 
der i første omgang kun udkommer på det japan
ske marked. Det er dog tanken, at CD’en senere 
udsendes i resten af verden af det danske pladesel
skab Steeplechase.

NUIRNBERG-NYHEDER — har vi ikke mange 
af i dette nummer af Modelflyve Nyt. Det skyldes, 
at de fleste danske importører ikke har nået at 
fremsende nyhedsmateriale inden vores dead-line.

Graupner nåede dog at få et nyhedskatalog frem 
til os. Heri bemærker man blandt andet en helt ny 
210 cm svævemodel, »RC-Pilot«, der lanceres som 
færdigmodel Man skal altså blot montere radio
anlæg — og kan derefter gå i gang med RC-svæve- 
flyvningens velsignelser.

I den anden ende af svæveflyvespektret kom
mer man med storsvæveren »Grob G 103 A Twin 
III Acro«, der har en spændvidde på 4 meter!

Kunstflyverne får tilbudt en ny »Super Laser« 
til 10-15 cm1 fir- eller totakt-motor. Spændvidden 
er 170 cm, og modellen lanceres som »Quick-built 
Modeli«, hvilket trods sammenblandingen af 
engelsk og tysk næppe kan forstås anderledes end 
at modellen er hurtig at samle. Samme betegnelse 
står på præsentationen af en 167,5 cm spv. såkaldt 
»Piper Cup«. Nærlæsning af teksten viser, at 
Graupner selv lancerer modellen som skalamodel 
af den kendte »Piper Cub« — og vi skal da gerne 
indrømme, at hvis den eneste skalaafvigelse er, at 
Graupner skriver Cup i stedet for Cub, så skal den 
nok kunne gøre sig ved Dan-skala-stævnerne her i 
landet.

Graupner har optaget Heim-helikopterne i sor
timentet (som Robbe har optaget Schltiter), og det 
viser sig selvfølgelig også i nyhedskataloget.

Som noget ganske nyt — helt uden modelflyve- 
sammenhæng — er to byggesæt til klassiske mu
sikinstrumenter. Man kan bygge en Graupner-lut 
ogen Graupner miniature-cello. Oven i købet efter 
»schnellbaukasten«, altså hurtig-byggesæt. Lidt 
mere forbindelse til modelflyvning har et andet 
nyt produkt, nemlig et byggesæt til en hollandsk 
vindmølle. Den har da i det mindste propel ....

Graupner har et nyn 4-kanals RC-anlæg på pro
grammet. Det hedder DS og holder stilen fra de 
øvrige nye Graupner/JR-anlæg. I den dyre ende af 
programmet er der kommet en lillebror til MC-18, 
nemlig MC-16, som sandsynligvis vil kunne til
strækkeligt til at tilfredsstille det store flertal af 
programmeringslystne RC-flyvere.

DEMENTI — Børge Martensen har bedt 
os om at optage nedenstående korrektion: 
»Jeg skrev i sidste nummer af Modelflyve 
Nyt, at vi ikke kunne benytte klubbens fly
veplads til konkurrencer lørdag og søn
dag.

Det var en usandhed af dimensioner ....
Klubbens formand, Ole Jakobsen, har 

meddelt mig, at bestyrelsen vil se med vel
vilje på en forespørgsel fra svæveflyverne 
om at benytte pladsen til konkurrencer en 
eller to weekends i sommerhalvåret. Den
ne meddelelse fik jeg med bemærkningen 
om, at jeg bare kunne have spurgt. Korrekt 
— det havde jeg ikke, og jeg beklager ikke 
at have prøvet den mulighed, før jeg skrev 
i Modelflyve Nyt. Børge Martensen«

GUGGI MINDST I SVERIGE — Lars Pilegaards 
mini-RC-model »Guggi«, som vi bragte tegning af 
i nr. 1/87, har vundet første runde af det svenske 
»Allt om Hobby«s fortløbende konkurrence om 
at lave »månedens mindste model«. Det er den 
konkurrence, som dannede forbilledet for 
Modelflyve Nyts konkurrence om årets mindste 
RC-model, som vi annoncerede i sidste nummer.

Lars sendte billeder og tegning af Guggi op til 
sin redaktør-kollega på »Allt om Hobby« for at 
orientere om, hvad vi gik og lavede her i Danmark. 
Og stor var Lars’ overraskelse, da han i »Allt om 
Hobby« nr. 1/87 læste, at han kunne dele første
præmien i januar måned med den svenske model
flyver Martin Backe.

»Guggi« var den mindste model, men da »Allt 
om Hobby« kun havde indbudt svenske modelfly
vere til konkurrencen, var Lars jo ikke rigtig delta
ger. Så vore svenske kolleger valgte den salomoni
ske løsning at uddele to førstepræmier!

Hvis nogen blandt vore læsere skulle være inter
esseret i at tegne abonnement på »Allt om Hob
by«, der er et glimrende blad om alle former for 
modelhobby, så kan det gøres ved at indsætte 146,- 
svenske kr. på svensk postgirokonto 5 47 71-7, Box 
42 006, S-112 26 Stockholm, Sverige. Indbetalin
gen kan ordnes fra ethvert dansk postkontor eller 
direkte fra egen girokonto, hvis man har en sådan. 
Abonnementet omfatter 8 numre, der i udstyr lig
ner Modelflyve Nyt, dog har svenskerne tydeligvis 
bedre råd til at trykke med farver end vi har.

PLANS HANDBOOK 3 — Model & Hobby i Fre- 
deriksborggade, København, har sendt os den nye 
Argus Plans Handbook 3, der er en fortegnelse 
over en helt usandsynlig mængde skalategninger, 
man kan købe hos det engelske forlag — eller 
bestille gennem Model & Hobby. Plans Hand
book koster kr. 25,---- og en gennembladring af
kataloget (90 sider, format A5) vil næppe lade 
nogen skala-freak uberørt.
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RC-pilotmøde 1987 d. 26. april i Dragør
Modelflyveklubben Comet og RC-unionens 
Hobbyudvalg indbyder hermed igen i år til det 
traditionelle RC Pilot møde for alle udøvere og 
venner af RC-flyvning.

Mødet afholdes på Flyskolen, Ryvej 27, 
Dragør søndag d. 26. april fra kl. 10.00.

Vi mødes for at lære nye ting om RC- 
flyvning, træffe nye og gamle venner, få en 
hyggesnak om vores hobby, se udstillingen af 
RC-modeller. Alt dette og mere skulle der ger
ne blive tid til på mødet.

Dagen starter med RC-seminarer i følgende 
emner: Flyvning og bygning af skalamodeller, 
Vedligeholdelse af RC-anlæggets akkumula
torer, Svævemodeller samt Ducted fan
modeller.

Seminarerne er færdige til frokost, hvoref
ter vi starter det sædvanlige loppemarked. 
Medbring RC-ting og -sager, her er chancen 
for at få ryddet op blandt de RC-ting du aldrig 
anvender.

Vi afholder som sædvanlig modeludstil
ling, og vi beder dig om at medbringe RC- 
modeller, uanset om de er hel- eller halvfærdi
ge, så sørger vi for, at der er præmier til de 
udstillede modeller.

Som noget nyt forsøger vi at indbyde hobby
forhandlere til at udstille deres produkter på 
mødet.

Skolen for Luftfartsuddannelserne har vel
villigt sørget for husly til arrangementet, og 
der bliver også mulighed for at tage skolens fly 
i nærmere øjesyn. Her er bl.a. Alouette heli
kopter, Jet-Commander, Piper Twin Aztek og 
Horisont. Desuden er der flere interessante 
flymotorer at kigge på.

Vi har lånt de sidste nye videofilm fra RC- 
unionen. Filmene vises nonstop i skolens kan
tine.

Der bliver mulighed for at købe mad og 
drikkevarer.

Foreløbigt program for søndag d. 26. april:
Kl. 09.30: Skolen åbnes
Kl. 10.10: Briefing
Kl. 10.15-12.00: Seminarer
Kl. 12.00-13.30: Frokost og loppemarked
Kl. 13.30: Uddeling af præmier
Kl. 14.00: Rundvisning af skolens fly
Ved ankomst til skolen anbringes modeller til
udstillingen i hangaren.

Husk nu! Medbring ting til loppemarkedet og 
jeres fly  til modeludstillingen!

Vi ses i Dragør!
På Hobbyudvalgets vegne,

Benny Steen Nielsen 
Tlf 01 53 60 14

NYT FRA SCHLÚTER — Bare rolig, her drejer 
det sig ikke om påskepakker, forsvarsforlig eller 
andre brandfarlige sager. Nej, vi taler om Dieter 
Schluter, den tyske helikopterfabrikant, der netop 
har udsendt nyt katalog.

Det nye katalog er en meget tiltalende sag — 
bl.a. fordi Schluter ud over alle de rosende betragt
ninger om sine egne produkter også har plads til 
rigtig mange sider om forskellige emner vedrøren
de helikoptere. En god idé — ikke mindst for dem, 
der kan tysk.

Kataloget er sendt til os fra Batronic i Bagen
kop, der importerer Schliiters produkter.

USA’S F3B VM-HOLD — Allerede sidste efterår 
holdt AMA (den amerikanske modelflyveorgani- 
sation) F3B Team Selection Finals i Minneapolis, 
Minnesota. Holdet kom til at bestå af Rick Spicer, 
Steve Lewis og Steve Work, sidstnævnte kendt for 
verdens første LSF 5. grad for en halv snes år 
siden.

De to førstnævnte er medlemmer af Team 
Synergy i South Bay Soaring Society i Californien. 
Team Synergy står bag modellen Synergy og tæller 
så prominente herrer som bl.a. Don Edberg med 
tidligere meget flotte VM-resultater. Det formo
des, at hele holdet vil flyve Synergy ved VM i Os- 
nabruck til sommer, og Don Edberg vil være hjæl
per for holdet.

En indsamling er igang for at skaffe rejsepenge 
til holdet. Giver man mere end et par dollars, del
tager man i lodtrækningen om en rejse til Europa 
— til VM sammen med landsholdet!

De berømte og idé-rige »Gorilla-Drenge« fra 
San Fernando Valley Silent Fliers, Californien, der 
bl.a. er kendt for først 36 volt Gorilla-høj starts
spillet (1982) og siden svinghjuls-spillet (1984), der 
blev forbudt af FAI lige så hurtigt, som de blev

opfundet, var desværre ikke med til landsholds
udtagelsen. Formanden for udtagelseskomiteen 
Herk Stokely havde skrevet dem et pænt brev, 
hvori han påpegede, at hvis de havde endnu et 
hemmeligt spil på trapperne, som FAI måske ikke 
kunne lide, så ville han gerne have lov til at forbyde 
det først. Derover blev de så lidt fornøjede, at de 
blev væk. Morale: Konkurrencepiloters ambitio
ner skal mindst matches af konkurrencereglernes 
kvalitet, eller der opstår misnøje.

løvrigt meddeles det, at USA’s seneste F3B ver
densmester (1981) Dwight Holley døde sidste 
efterår efter længere tids sygdom. Sidste sommer 
døde også Daniel Pruss, der indtil uhelbredelig 
sygdom ramte, var formand for FAI’s F3B- 
komité, RC-svæve-redaktør i AMA’s medlems
blad Model Builder og altid trofast og energisk 
som amerikansk holdleder eller VM jury formand 
eller hvor som helst hans enorme energi og erfa
ring var påkrævet.

Amerikanerne, der dårligt er kommet sig over 
Carl Goldberg’s død, river sig i håret og spørger, 
hvorfor det hver gang er de bedste ....

4-TAKTER KONKURRENCE — Modelflyve
klubben fra Tarp i Nordtyskland arrangerer d. 9. 
og 10. maj i år en officiel konkurrence for firtakts- 
kunstflyvningsmodeller. Modellerne skal tilhøre 
de tyske klasser 1 og 2.

Hvis nogen i Danmark skulle være interesseret i 
at deltage eller overvære stævnet, kan de få nær
mere oplysninger fra enten Arnold Keil, Bahnhof- 
strasse 14, 2385 Schuby, tlf. 04621/4462 eller fra 
Max Hornecker, Thomas-Thomsen Strasse 11, 
2399 Tarp, tlf. 04638/457.

Konkurrencen arrangeres i samarbejde med den 
tyske aeroklub og deltagelse kræver ordnede for
sikringsforhold.

HELD I UHELD — I den engelske modelflyve- 
presse kan man for tiden læse om en modelflyver, 
som fik amputeret en finger af sin propel. Uheldet 
fik dog en happy end, idet det lykkedes for læger
ne at sy fingeren fast igen på rette plads med fuld 
førlighed.

Lad os håbe, at ingen dansk læge får lejlighed til 
at bevise, at han er lige så dygtig som sine engelske 
kolleger. (Tegningen herover er lavet af Jean Pile- 
gaard).

JORDEN RUNDT — Ifølge pressemeddelelserne 
var den nylige flyvning jorden rundt uden mellem
landing med det amerikanske »Voyager« fly kun 
muligt, fordi Mobil Oil havde udviklet en speciel 
syntetisk motorolie til langtidskørsel.

Herligt, for Modelflyve Nyt har i godt et år 
testet olien på diverse modelmotorer med godt 
resultat, og vi bringer i løbet af året nærmere 
detaljer om resultaterne, der har været yderst posi
tive.

VIDSTE DU — at den engelske luftfartsminister i 
1923 udskrev en konkurrence om at bygge den 
mest brændstoføkonomiske privatflyvemaskine 
for på den måde at få menigmand til at interessere 
sig for flyvning og dermed skaffe kunder til den 
haltende engelske flyindustri.

Konkurrencen blev vundet af »English Electric 
Wren«, som drevet af en 398 cm’ ABC boxermotor 
var konstrueret af en vis N. S. Norway.

Hvis konstruktørnavnet ikke siger dig noget, 
kan vi afsløre, at samme person også skrev roma
ner, hvori flyvning ofte havde en fremtrædende 
plads — og i den rolle gemte sig bag navnet Neville 
Shute.

En hr. Wakefield udsatte iøvrigt en ekstrapræ- 
mie til den af de konkurrerende maskiner, som 
kunne flyve højest.

TILLYKKE — til svenske Lars Holmgren med 
»Allt om Hobby«s guldmedalje. Lars fik medal
jen i februar 1987 for sit store pionerarbejde med 
udvikling af autogyroen som RC-model.

HØRT I KLUBBEN: Man skulle tro, at RC- 
flyvere er bange for deres modeller, for jo større 
deres flyveplads er, jo længere borte lander model
lerne.
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»Fløjte-Marie«
-  i virkeligheden ....
I Modelflyve Nyt nr. 1/86 bragte vi en fuldstørrel
sestegning til en skalamodel af den såkaldte 
»Fløjte-Marie«, den danske udgave af DH 60 
Gipsy Moth.

Modellen er åbenbart blevet bygget i temmelig 
mange eksemplarer (hvorfor har I ikke sendt bille
der af dem??), for vi har netop fået brev fra Len
nart Ege, der leder flyvevåbnets flyvehistoriske 
samling. Han har sendt os 7 originalfotos af de 
danske Gipsy Moth’s og skriver i følgebrevet, at de 
forhåbentlig vil interessere Modelflyve Nyts læse
re, der i stor udstrækning har kontaktet ham for at 
få oplysninger om originalflyene.

Det aftrykte skilt sad i cockpittet på hærens 
Gipsy Moths.

Vi har sendt originalbillederne videre til 
RC-unionens skalastyringsgruppe, hvor interesse
rede evt. kan låne dem til yderligere studium eller 
affotografering, hvis man ønsker at bruge dem 
som skaladokumentation. Bemærk, at samtlige 
fotos er sort-hvide — de stammer jo fra »den
gang«.

TYPE IS  STØRSTE FULDVÆGT 82S KG.’

S T Ø R S T E  FULDVÆGT TIL KUNSTFLYVNING 7S0KS. 

STØRSTE TILLADTE DYKKEHASTIGHED 320 K«A  

STØRSTE TILLADTE OMDREJNINGSTAL 23Í0 % .  

STØRSTE MARCHOMDREJNINGSTAL 1900% . 

BRÆNDSTOFFORBRUG VED 1900%  CA.2 8 L/ T.

OLIETRYK N0RM.3.0K%it5TØRST3.Z*%«>MINDST2.5i«/i»*.

’ ved d en n e  belastning maa flyvning, der medfører

STÆRKE FAAVIRKNINGER FAA MASKINEN, IKKE UDFØRES.

Byg dig selv en Fløjte-M arie — 
som  disse billeder a f  de originale 
f l y  viser, er det et sm ukt, gam m elt 
fly . M odelflyve N y ts  tegning kan 
stadig få s  ved køb a f  nr. 1/86.
Bestil bladet på  bestillings
kuponen, som  du fin d er  andetsteds 
her i bladet. Og du vil i løbet a f  en 
uges tid  modtage blad m ed  
byggevejledning og tegning i skala 
1:1 — lige til at gå i gang med!
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Dagen før dagen!
Nej, det er ikke juleaften ....
Det er dagen før »Dead-line«, helt nøjagtig 
den 4. januar 1987. Sneen piskede mod ruden, 
og det var et forrygende vejr. Men inde bag 
ruderne på RC-unionens kontor herskede der 
travlhed, mere end sædvanligt, når det var 
dagen før dagen.

Kontoret lignede en slagmark, hvilket 
bestemt ikke passede RC-unionens sekretær, 
Karen Larsen, som er perfektionist til finger
spidserne. Når der så oven i købet er to perso
ner, der skal samarbejde på de små 9 m;, tale i 
telefon, skrive på maskine og fotokopiere. Da 
timeglasset desuden var ved at rinde ud, var 
nerverne på højkant.

Det er ikke normalt, det foregår på den 
måde, men denne søndag overgik alle andre, 
hvad angår RC-jobbet. Kontoret lignede et rig
tigt redaktionslokale før dead-line.

Mareridtet startede allerede om lørdagen, 
dels på grund af, at Modelflyve Nyt pludselig 
var blevet et »månedsblad«, så tidsfristen var 
blevet meget kort, og alle skulle ringe de to sid
ste dage.

Lørdagen springer vi over og koncentrerer 
os om den famøse søndag. Det var nonstop fra 
kl. 10.00 til 21.30 aften minus spisepauser.

Selve søndagen startede med panik lige fra 
morgenstunden, da et læserbrev ikke var ble
vet besvaret. Efter et par samtaler blev der 
etableret en båndoptager, som blev koblet til 
telefonen. Herefter kunne formanden, Erik 
Jepsen, indtale sit svar, og derefter renskriv
ning af svaret.

Nye problemer. En videofilm var ikke 
ankommet som lovet 27 gange.

Nye telefonopkald til vedkommende produ
cent, aftale et rendezvous på en motorvej et 
sted i Jylland. Derefter hjem og se filmen, 
anmelde den (den var det ikke værd). Klokken 
er nu 15.30, postkasserne tømmes kl. 16.00. 
Flere telefonsamtaler, en mand på vestkysten 
skal absolut nå at have noget med i sidste øje
blik, 15 min. igen.

Det sidste skrives, og aldrig har IBM maski
nens skrivehjul snurret så hurtigt.

Hvad får ganske almindelige mennesker til 
at træde ind i sådan et job til den løn, når man 
har en baggrund som defektrice, histolaborant 
og lægesekretær. Et stresset sekretærjob i en

RC-unionens sekretær Karen Larsen gemmer 
sig her omhyggeligt bag telefonen.

mandfolkeverden på nogle tusinde medlem
mer og med kun få piger (og hun kan så gu’ li’ 
det).

Ja, det er en anden historie.
Men tænk på det hårdtprøvede sekretariat. 

Send dit materiale til tiden og ikke i sidste øje
blik.

Du kan hjælpe sekretariatet meget ved at 
overholde dead-line, meddel hvis du skifter 
adresse eller klub, husk at betale dit kontin
gent til tiden, og hvis du ikke ønsker at være 
medlem mere, så meld dig ud. I stedet for som 
nu, hvor vi har sendt 400 rykkere ud, og 
afmeldt 300 RC-piloter til Avispostkontoret. 
Herefter er der en del, som betaler senere, og så 
skal man til at foretage nye tilmeldinger samt 
sende bladet i kuvert og med 6 kr. frimærke på.

Det er et enormt tidskrævende arbejde, og 
det er omkostningsforøgende. Husk det!

Derfor holder sekretariatet ferie fra 11. til 
21. april. Derfor vil telefonen ikke mere blive 
besvaret om søndagen (se telefontiderne 
under »Orientering fra RC-unionen« bag i 
bladet).

Med venlig hilsen og ønsker om god flyv
ning! Arild Larsen

KONTAKTPROBLEMER — Modelflyve Nyts 
telefon, 09 71 49 50, er som bekendt forsynet med 
en telefonsvarer med båndoptager, således at man 
kan ringe på nummeret og indtale en besked.

Men — efter at båndoptageren ikke havde mod
taget nogen besked i et par uger, tænkte vi, at det 
var da egentlig mærkeligt. Og glemte alt om det 
igen. Efter endnu er par uger var der stadig ikke 
sket noget på båndoptageren, og så var mistanken 
ikke længe om at blive til vished: Båndoptageren 
har været i stykker igennem en måneds tid — og 
alle de stakler, der har ringet og indtalt besked, har 
enten ikke kunnet få kontakt med vores telefon, 
eller har måske indtalt en besked for en død bånd
optager.

Vi beklager. Systemet er blevet repareret og vir
ker igen. Hvis du har troet, at du har lagt en besked 
til os, uden at der er sket noget i sagen, så ring igen 
og indtal beskeden igen. Så får vi den forhåbent
lig!

EN SOLSKINSHISTORIE — Tyskeren Helmut 
Bruss har sat verdensrekord ved at flyve 43,5 km 
med et el-fly udstyret med solceller.

Den 342 cm store model, som bærer navnet 
»Poly«, er bestykket med såkaldte multikrystalli- 
ske solceller, som tilsammen leverer 35 W.

Om rekordflyvningen blev afbrudt pga. solned
gang eller om andre forhold har gjort sig gælden
de, vides ikke.

1 """*

Så er der slutspurt for mini-flyene
Så er slutspurten gået ind for første afdeling af 
konkurrencen om årets mindste RC-fly.

Som vi annoncerede det udførligt i Model
flyve Nyt nr. 1/87, går konkurrencen ud på at 
bygge den model, som i flyveklar stand kan 
postforsendes i den mindste papkasse, men 
modellen må vel og mærke ikke være mindre, 
end at den kan gennemføre det krævede flyve
program.

Vi har endnu ikke set nogle modeller, men vi Vi håber, at også du er igang med en revolu-
har hørt om et par projekter, som lyder loven- tionerende minikonstruktion, og vi glæder os 
de. til at se og høre om dine resultater.

Læs nærmere om reglerne i Modelflyve Nyt 
1/87 på side 44, hvor du også finder den 
kupon, som skal udfyldes og indsendes til RC- 
unionens sekretariat senest 1. maj, hvis du vil 
være med i konkurrencens første runde. Men 
kan du ikke nå det, så er chancen der allerede 
igen d. 1. juli — og sidste chance bliver 1. sep
tember!

V
PERMANENT GLØDESTRØM — I disse skala
tider, hvor vore motorer ofte er skjult bag tætslut
tende motorkåber, kan man ikke altid anvende en 
almindelig gløderørsklemme ved start. I stedet 
kan man sætte en ledning permanent på gløderø
ret, hvilket til gengæld kan give besvær, når røret 
skal skiftes.

Kavan har markedsført en 90° »tændrørshæt- 
te« bestående af en nedre manchet, som erstatter 
kobberringen mellem gløderør og topstykke samt 
en vinkelbøjet overdel med ledning, der »klikkes« 
fast på manchetten.

Overdelen kan virke urimelig høj, men udform
ningen tager hensyn til motorer med dybtsiddende 
gløderør og til de forskellige længder på rørenes 
midterstolpe.

Indretningens samlede højde er 25 mm, og der 
skal virkelig tages ved, når hætten fjernes, så 
strømforsyningen smutter ikke i utide.

14



Guggi og andre minifly
Bo Bojsen og Per Egelund Nielsen var de første, 
som allerede en uge efter udgivelsen af Modelflyve 
Nyt 1/87 indsendte fotos af deres »Guggi«- 
modeller, og Bo fortæller her om projektet og 
andre af sine små maskiner.

»Da jeg første gang på »Guggi« i Modelflyve 
Nyt 6/86, tænkte jeg, at her var der virkelig en lille 
model med store udnyttelsesmuligheder. Den 
skulle jo kunne laves som højvinget, lavvinget, 
biplan og som autogyro, så da bladet udkom med 
tegningen, kastede jeg mig straks over tegning og 
beskrivelse.

Kroppen var hurtigt lavet, ligeså haleplanet 
samt mikserslæden, som skal sidde i kroppen. Da 
jeg skulle igang med vingen og fik kigget nærmere 
på profilet, kom jeg i tanker om, at det lignede det 
vi havde lavet til »Fløjte-Marie- , og ganske rigtigt 
— profilerne var næsten ens. Den eneste forskel er 
forkantslisten, som på »Guggi· er af balsa, at sel
ve profilet er en anelse tykkere, og at vingen ikke er 
beklædt med balsa på forkanten, men udstyret 
med en enkelt torsionsliste. Da vi i klubben har 
lavet 8-10 »Fløjte-Marier« og derfor har et par alu
miniums ribbeskabeloner liggende, brugte jeg dis
se, og det eneste jeg ændrede var forkanten, som 
blev lavet af 10 x 10 mm balsa. Ellers er vingen byg
get som på »Marie« af 1,5 mm balsa og 5 x 5 mm 
fyr til henholdsvis ribber og hovedlister.

Kroppen blev beklædt med japanpapir, der er 
dopet på og derefter sprøjtet med »guld«, og vin
gen er beklædt med gul Solart ex, så jeg nu med ret
te kan kalde modellen »Golden Guggi«.

Per Egelund Nielsen holder »Golden Guggi«. 
Flyet i loftet er en »Lovely Stick«

Ideen med »Guggi« som eksperimentalmodel er et 
godt initiativ taget af Lars Pilegaard, og der er 
allerede bygget tre af dem i klubben, og flere er på 
vej.

Vi vil følge Lars’ ideer op med selv at prøve at 
konstruere andre udgaver af »Guggi«.

For mig er minifly ikke fremmede, for at flyve

Nordisk Modelflyve Konference 1987
Danmark var vært ved årets Nordiske Konfe
rence, hvor organisatoriske ledere udveksler 
erfaringer af mange slags og planlægger det 
nordiske samarbejde. I år deltog Styrbjórn E. 
Lindberg og Markku Pietinen fra Finlands 
Flygforbund, Narve L. Jensen fra Norsk Aero 
Klubb, Bjórn Hammarskjold, Hanns Flyckt 
og Håkan Gruen fra Sveriges Modellflygfór- 
bund. Danmark var repræsenteret ved Anders 
B. Henriksen fra RC-unionen og Thomas 
Køster fra Fritflyvnings-unionen, og Preben 
Nørholm fra RC-unionen var mødeleder. 
Flugmalafelag Islands havde meldt afbud, og 
heller ikke Linestyrings-unionen var repræ
senteret.

I Finland er der ca. 1.000 medlemmer. Der 
satses på tilgang ved at uddanne ungdomssko
leinstruktører. Norge har omkring 800 med
lemmer, men langt flere abonnenter på bladet 
Modeil Informasjon. Nu gør man bladet til 
udelukkende medlemsblad og håber at få 
abonnenterne som medlemmer, så det ret høje 
kontingent kan bringes ned. Svenskerne har 
haft en meget kedelig sag, hvor et tidligere 
bestyrelsesmedlem havde anmeldt SMFF for 
uretmæssig brug af offentlige tilskud. Sagen 
er afsluttet som grundløs, og medlemmet eks
kluderet. Der er 9.000 medlemmer i SMFF. der 
er registreret som ungdomsorganisation og 
dermed er »på finansloven«.

Markku Pietinen fremlagde et omfangsrigt 
forslag om nordisk samarbejde i linestyring, 
som det desværre var vanskeligt at gøre meget 
ved, idet han var ene om at have virkelig for
stand på linestyring. SMFF’s formand Bjbrn 
Hammarskjold er læge i det »civile«, og han 
talte for støjbegrænsende regler for de 
fritflyvnings- og linestyringsklasser, der ikke 
allerede har dem, også pga. miljøet, men mere 
for at undgå høreskadede modelflyvere, som

der nu er flere af. Høreskader kan vise sig med 
op til 20 års forsinkelse!

NM i fritflyvning vakte livlig diskussion, 
idet det viste sig umuligt at forene danske og i 
hvert fald finske synspunkter, hvor vi bad om 
fortsættelse af de nye ideer, som Scandinavian 
Open står for. Finland arrangerer i år (er over
stået, når dette læses) NM for fritflyvende 
efter de traditionelle regler om 3-mands hold 
plus juniorer og uden ikke-nordiske deltagere. 
NM i RC svæveflyvning bliver i år delt i to 
separate stævner, F3B i Órebro og F3F i Ystad.

En enkelt nordisk rekord godkendtes, idet 
Osten Halvorsson, Sverige, med RC-søfly har 
fløjet 49 km i distance.

Der taltes om baggrunden for de forslag til 
regelændringer, som de enkelte lande havde 
sendt til FAI. Norge, der som bekendt arrange
rede skala-VM sidste år, stiller forslag om ikke 
at medregne højeste og laveste dommerresul
tat hos de fem dommere med baggrund i, at 
VM bedømmelserne viste en helt klar hjem
meholdsfavorisering hos to af dommerne, 
hvilket væltede op og ned på resultaterne. (Det 
var ikke nordiske dommere!). Nordmændene 
var glade for organisatorisk at være sluppet 
godt fra VM sidste sommer, men man står des
værre nu med en regning på et ikke uvæsentligt 
underskud for mesterskabet, der nu skal 
afdrages.

Sverige havde forslag til betydeligt intensi
veret nordisk samarbejde, som vi ikke blev 
færdige med at snakke om.

Dette var et kort uddrag af det 9 sider tykke 
mødereferat, der er sendt til alle aeroklubber 
og unioner. Jeg kan love, at klubber tilsluttet 
RC-unionen ved henvendelse til RC-unionens 
sekretariat om ønsket kan få en kopi af det 
komplette referat. Mon ikke tilsvarende gæl
der for alle unioner? Preben Nerholm

minifly kræves jo kun, at man investerer i en lille 
motor. Standardservoer kan jo bruges i de fleste 
tilfælde, og modellerne bliver ganske billige. På 
mit lager er i øjeblikket en Mini Charter med en 
spændvidde på 75 cm og en 0,8 cm’ motor, en Tjuk 
også med 0,8 cm1 motor til at løfte den til vejrs, en 
Mustang med en 1,8 cm1 motor, alle flyveklare. Til 
beklædning ligger der endvidere en Mini Zaunkó- 
nig og en let forstørret Spirrevip (1,3 x originale 
mål) og med svaleform på vingerne. Den skulle 
gerne af en 1,8 cm1 motor nu hvor spændvidden er 
oppe på 100 cm.

Det var mine kommentarer til emnet »minifly«, 
et emne, som forhåbentlig fortsætter i bladet året 
ud og videre frem.«

— Det var ordene fra Bo, og vi giver hermed den 
afsluttende opfordring videre og kan da afsløre, at 
der stadig er gaver tilbage fra Hobbykælderen i 
Viborg til de første »Guggi«er, vi modtager bille
der af.

RC-STOF TIL MODELFLYVE NYT — Vores 
RC-redaktion beder så mindeligt om, at alt RC- 
stof til Modelflyve Nyt indsendes til RC-unionens 
sekretariat. Det gælder artikler, notitser, billeder, 
ideer osv., osv. Arild Larsen, der bor ganske tæt på 
sekretariatet og som er medlem af RC-redaktio- 
nen, sørger for at stoffet derefter kommer til de 
rigtige mennesker.

Altså: Send alt RC-stof til:
RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup

IKAROS LAGDE FOR — med at præsentere alle 
deres medlemmer og modeller i Modelflyve Nyt. 
Hvem bliver den næste, og hvordan mon de større 
klubber vil løse fotoopgaven med måske mere end 
hundrede fly opstillet på rad og række?

Vi glæder os til at se resultaterne ....!

Henrik Steen død
Det er med dyb sorg vi har modtaget med
delelsen om, at vores ven og modelflyve- 
kammerat Henrik Steen lørdag den 7. 
februar om morgenen er omkommet ved 
en trafikulykke. Henrik Steen blev kun 21 
år gammel.

Henrik havde været medlem af Sand
mose Modelflyveklub i 1 Vi år. Han var en 
dygtig og rutineret modelpilot.

Han var ligeledes en særdeles god kam
merat, der var vellidt af alle, som mødte 
ham på flyvepladsen i den desværre alt for 
korte tid, han kunne være blandt medlem
merne i Sandmose Modelflyveklub.

Ære være Henrik Steens minde.
Sandmose Modelflyveklub 

v. Mads Jorgensen
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Stævner og træf 
i udlandet
Modelflyve Nyt har fået en række henven
delser fra udenlandske arrangører om at 
gøre opmærksom på en række stævner og 
træf i løbet af foråret og sommeren.

12. EOLE TROPHY, F3B EUROPA CUP
Dette er en international F3B-konkurrence, 
der afvikles d. 13. og 14. juni ved Etrepagny, 
der ligger 60 km vest for Paris.

Arrangørerne fortæller, at der allerede er 
tilmeldinger fra tyske, spanske og israelske 
toppiloter, der vil benytte konkurrencen 
som sidste afpudning af træningsformen 
inden F3B VM, der afholdes i Tyskland 
senere på sommeren. Verdensmester Ralf 
Decker har tilmeldt sig stævnet.

Tilmelding — helst inden 16. maj — til: 
Guy Revel 
Eole Trophy 1987
1 rue A. Lalyre, F-92400 Courbevoie 
Frankrig

— og du vil få tilsendt nærmere oplysnin
ger.

F3H SAILPLANE CROSS COUNTRY 
EVENT
Klubben The Thousand Oaks Soaring So
ciety er vært for ovennævnte konkurrence, 
der flyves for den nye F3H FAl-klasse. Kon
kurrencen afholdes 9.-12. juli i Taft, Califor
nien.

Yderligere oplysninger fra:
Art McNamee 
14950 Youngdale Place,
San Fernando, California 91342 
USA

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA TÉLÉCOMMANDE 
ET DU MODÉLISME
— eller på dansk: International festival for 
radiostyring og modelbygning. Denne 
festival afholdes ved feriestedet Le Corbi- 
er/La Toussuire. Her er tale om et storstilet 
arrangement, der omfatter alle former for 
RC-hobby og tilsyneladende også visse 
andre typer modelhobby.

I forbindelse med feriecentret er der 
anlagt RC-flyveplads, en kunstig sø (veleg
net til RC-både) og bane til RC-biler. Og så 
er der naturligvis en masse andre mere tradi
tionelle ferie-faciliteter.

Festivalen finder sted d. 19.-26. juli. 
Arrangør er to franske modelblade, nemlig 
»Auto 8« og »Modele Magazine«.

Program og yderligere oplysninger kan 
fås hos turistbureauet:

Office de Tourisme 
73300 Le Corbier, Frankrig 
Tel. 79 64 28 58

N y t  fra  L S F
Aktivitet — aktivitet — aktivitet.... Det er nøgle
ordet for den kommende sæson, da LSFs aktivi
tetspokal, som jeg efterlyste i sidste nummer af 
Modelflyve Nyt, nu er kommet frem i dagens lys.

Som navnet antyder, er det kun gennem en 
meget aktiv indsats i de forskellige grader, at den 
enkelte pilot kan komme i betragtning til at deltage 
i konkurrencen om LSF’s vandrepokal.

Hvis du/I mangler skemaer, kan disse stadig 
rekvireres fra nedenstående adresse.

I sidste nummer af Modelflyve Nyt tilbød jeg en 
udskiftning af gamle diplomer til de nye. Dette til
bud er der rigtig mange, der har benyttet sig af, 
hvilket har medført en lidt længere ekspeditions
tid, end jeg synes om, men der arbejdes på at gøre 
den kortere.

Hvis du ønsker det nye diplom, skal du sende dit 
gamle diplom samt en adresseret og med 3,80 kr. 
frankeret A4 svarkuvert til nedenstående adresse. 
Så vil du kort efter modtage det nye diplom, der er 
trykt i tre farver, og kvaliteten er så høj, at det bør 
sættes i en skifteramme.

Til sidst vil jeg rette en stor tak til RC-unionens 
Hobbyudvalg, som meget velvilligt har stillet et 
beløb til rådighed for den danske LSF organisa
tion, således at det nu er muligt at købe de mang
lende mærker i USA.

Til de mange, der har spurgt efter LSF-mærker 
til modellen eller hat og jakke, vil jeg håbe, at jeg 
i næste nummer af Modelflyve Nyt kan meddele, 
at de nu er på lager, og hvad de enkelte dele koster.

Lad sæson 1987 blive et aktivt svæveflyveår. 
Start allerede nu med at rekvirere et LSF-skema 
fra:

LSF Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Tlf. 02 45 17 44 (mandag 19-22)

Husk, jeg giver gerne vejledning til RC-svævefly- 
veinteresserede samme dag og tid.

GRUNDLÆGGENDE MODELFLYVETEORI
— er rar at kende, og vil du kende den rette sam
menhæng helt fra bunden, kan du på Kongelig 
Dansk Aeroklubs bibliotek blandt andet låne 
»Model Flying Machines. Their Design and Con
struction« fra 1910, eller hvad med lidt RC-lekture 
som »Radio Controls for Models« fra 1950.

Skalafolk kan endvidere kaste sig over »Bur
meister & Wain gennem 100 år« og her konstatere, 
at det gamle skibsværft også har bygget flyvema
skiner.

LIMFJORDSSTÆVNET 1987 — Aviators forbe
redelser til jubilæumsstævnet i pinsen 1987 er alle
rede startet. I efteråret 1986 fik klubben opfyldt et 
længe næret ønske om at få nedlagt dræn på 
banen. Som det er især de senere års deltagere 
bekendt, står vandet om foråret tit 1-2 cm over 
græsset. Dette skulle nu være stoppet. Arbejdet 
startede en lørdag morgen med fælles morgenkaf
fe og brød, og det var færdigt midt på eftermidda
gen. Klubben havde lejet en traktor til at tage det 
grove, så man kunne nøjes med at grave fri 
omkring de telefon- og kraftkabler, der dukkede 
op til overfladen.

Som opvarmning havde Aviator ugen før ind
kaldt medlemmerne til morgentamtam, hvor 
læhegnene omkring pladsen blev halveret til 1,5-2 
meters højde. Dette blev gj ort både for at gøre heg
net tættere ved jorden og for at lette anflyvnings- 
betingelserne for klubbens RC-flyvere. Klubbens 
traktor og ladvogn fungerede halvt som kvassam
ler og halvt som taxa for de rollinger, der var ude 
for at nyde at se deres fædre arbejde.

Klubben ser nu frem til et vådt forår, så man kan 
få afprøvet drænet.

Videofilm
For sidste gang i denne sæson anmeldes her 
to nye videofilm.

Film nr. 29 — Bygning af en Metropolitan
Spilletid ca. 35 min., med dansk tale. 
Bygning, konstruktion, indtaling og pro
duktion af fly og videofilm er af Thorkild 
Bloch, Holstebro.

Vi følger flyet fra tegnebrædtet til dets 
luftdåb. Det er en meget interessant film 
med mange gode detaljer. Man følger fabri
kationen af formen i træ til den færdigstøb
te krop i glasfiber.

Flyet har en spændvidde på knap 4 meter, 
vægt 18,5 kg. og den trækkes af to Webra- 
motorer, som er monteret således, at de fra 
senderen kan trimmes til at køre med ens 
hastighed.

En film, der absolut kan anbefales.
Jeg forstår bare ikke, at vi ikke har hørt 

om filmen før nu. Flyet er nemlig allerede 
bygget i 1985.

Det var en tilfældig telefonsamtale, hvor 
en klub ville låne en af unionens videofilm. 
Helt naturligt kom vi ind på unionens 
udbud af videofilm. Han fortalte mig, at 
han kendte en, der havde optaget osv. ... På 
den måde fik vi fat i denne film.

Hvis der er nogen, som ligger inde med 
videofilm eller har ideer til projekter, så 
kontakt venligst Kurt Pedersen (06 29 40 71) 
eller undertegnede (RC-unionens telefon, 
06 22 63 19).

Film nr. 30 — Tirstrup Lufthavns 40 års 
jubilæum
Produktion Kurt Pedersen. Spilletid ca. 20 
min., uden direkte tale.

Når jeg skriver, at filmen er uden direkte 
tale, er det med modifikation, da man flere 
gange i filmen får udmærkede kommenta
rer af speakeren i »tårnet«.

I begyndelsen af filmen er der et lille 
glimt af RC-unionens stand, som vi havde i 
Tirstrup sammen med Flyvehistorisk For
ening.

Desværre duede det første af filmen ikke, 
så derfor kun det lille glimt. Filmen viser de 
forskellige fly, som blev vist på Tirstrup, 
især Concorden ser vi.

En udmærket lille film. Arild Larsen
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John Borgen har i de to foregående 
afsnit — i Modelflyve Nyt 6/86 og 
1/87 — fortalt om sine forberedelser 
til at bygge en skalamodel i størrelse 
1:25 af Airbus A-300 i SAS bemaling, 
om bygningen af modellens krop, der 
er 2,14 m lang og om det optrækkelige 
understel. Han arbejder videre med 
projektet, og vi følger ham, mens han 
løser problemerne forbundet hermed. 
John Borgen har ordet:

Så er jeg nået til vingerne og motorophæn
get. Først vil jeg fortælle om vingerne og om 
de mange funktioner, der skal bygges ind her.

For øjeblikket står vingerne som et ribbe
skelet, og jeg er i færd med at udforme hele 
flapssystemet og finde ud af, hvorledes det 
bedst kan komme til at virke, når det hele 
skal bygges ind i vingen.

Prototypen har i hver vinge en indre flap, 
som sidder mellem kroppen og motorgondo
len samt en midterste og ydre flap, der begge 
er anbragt mellem motorgondolen og det 
ydre krængeror — det såkaldte low speed 
krængeror, som bruges ved lave hastigheder. 
Desuden er der et krængeror til, som sidder 
bag ved motorgondolen mellem den indre og 
midterste flap. Dette krængeror er et all 
speed ror, som bruges ved alle hastigheder. 
Desuden er der luftbremser og spoilere, som 
også assisterer krængerorene ved lavere 
hastigheder. På forkanten af vingen sidder 
tre slats, der skubbes frem, når flapsene 
kører bagud og ned fra vingens bagkant. A- 
300 B prototypen har også en særlig Krueger 
flap ved overgangen mellem kroppen og vin
gens forkant. Den udfylder gabet mellem 
den inderste slat og kroppen. Hvis Krueger 
flaps ikke anvendes ved start, skal den tillad

te startvægt så vidt jeg husker reduceres med 
5 tons, så de er meget følsomme på prototy
pen.

Jeg var straks indstillet på at nogle af pro
totypem indviklede funktioner måtte sim
plificeres. Midterste og yderste flap ville jeg 
bygge i et stykke og Krueger flaps ville blive 
for tunge at indbygge i en model. For at spare 
vægt — og køb af en masse dyre servoer — 
vil kraftoverførslen til både flaps og slats ske 
fra en centralt beliggende lille elektromotor 
med gearkasse, der driver to kardanaksler, 
som roterer mellem hovedbjælken og for
kantlisten ud igennem hver vinge. Akslerne 
er udført af 2 mm aluminium strikkepinde. 
For hvert kraftudtag til en flap eller slat sid
der der på akslen et 4 mm langgevind, hvor
på der kører en særlig møtrik. Når elektro
motoren kører, bevæger møtrikken sig 25 
mm på ca. 10-13 sekunder, alt efter belast
ningens størrelse. Møtrikkerne aktiverer 
nogle arme, der kan skubbe flaps og slats ud 
og ind. Systemet er meget nær det jeg udvik
lede tidligere til mit STOL modelfly, der var 
en slags forstudie til anvendelse af flaps og 
slats på et modelfly.

Delbar vinge
Jeg har bygget vingen således, at den yderste 
del kan adskilles fra midtersektionen ved 
motorgondolen. Den aftagelige del af vin
gen er bygget 5% større end prototypen. Det 
giver lidt større vingeareal og mindre planbe
lastning — vigtigt for et fly, der ikke skal 
flyve med en skalahastighed, der nærmer sig 
en F-15!

Det bliver ikke til at se forskellen, men jeg 
tror, det var nødvendigt. Vingeprofilet er 
næsten det samme som prototypens, dog er

(fortsættes næste side)

Forreste, inderste del a f venstre vinge. På den gennemgående 2 mm aksel ses gevindstykket med special
møtrik og ledforbindelsen til de indre flaps.
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vingekorden en anelse større. Jeg har været 
lidt i tvivl om, hvorvidt forkant-slats burde 
kunne bevæge sig, eller blot være fast monte
ret i yderstilling på modellen. På prototypen 
tager man kun disse slats ind i vingen, når 
flyet er oppe i luften. Ellers er de normalt ude 
under start og landing og når flyet står på 
jorden. Når flyet ses på nært hold, vil de der
for altid være ude. Men jeg tror nu nok, at 
jeg vil gøre dem bevægelige på modellen, 
ikke mindst fordi det letter transporten.

Lidt mere om flapsenes funktion. De sty
res af to stænger fastgjort til hver sin ende af 
flapsen, og de skubbes ud og ind parallelt, 
idet de er forbundet med hver sin trekant 
(bellcrank), den slags der bruges inde i vin
gen, når man bygger krængerorsforbindel- 
ser. De to trekanter er parallelstyrede gen
nem en forbindelsesstang. Det er relativt let 
med de inderste flaps, hvor hver ende af flap
sen skal bevæge sig lige meget. Det er værre 
med de yderste, store flaps. Her skal nemlig 
den inderste ende af flapsen have en længere 
vandring end den yderste på grund af, at vin
gens korde bliver mindre ud mod vingetip- 
pen. De to aktiveringsstænger må derfor 
ikke køre parallelt her. Deres bøsninger må 
anbringes, så stængerne skræver en lille 
smule. De to trekanters arme kan heller ikke 
have samme længde for at det skal virke kor
rekt.

Jeg omtalte før brugen af 2 mm alumi
nium strikkepinde som aksler. Disse er tef
lon overfladebehandlede, hvilket gør, at de 
næsten ingen glidemodstand har. Ved at bru
ge dem opnår jeg, at den indre friktion i 
systemet bliver meget lav. Jeg bruger 4 mm 
strikkepinde til flapsenes stænger og 1,5 mm 
til forbindelsesstangen mellem de to trekan
ter. Strikkepindene kan købes i alle diametre 
fra 1,5 mm og opefter, de vejer meget lidt og 
kan bruges mange steder.

Det er hensigten, at elektromotoren, der 
driver systemet, skal tilsluttes separat strøm
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forsyning. Der vil blive mikrokontakter, som 
stopper den i yderstillingerne og tilslutnin
gen af den vil iøvrigt ske over en mikroservo, 
en af de små på 16 gram.

Alt dette arbejder jeg med for tiden, men 
der er også noget andet jeg må fortælle lidt 
om. Det er motorerne, motorophæng, 
motorgondolerne og deres montering i vin
gerne.

Motorerne
Til fremdrift har jeg valgt at bruge to OS 
Wankel motorer af den næstsidste udgave, 
som jeg købte for nogle år siden.

Wankelmotoren har et slagvolumen på 5 
cmJ, og den yder 0,6 HK ved 14.000 
omdr./min. Det lyder ikke af ret meget, når 
det drejer sig om en »ducted fan«, men som 
bekendt er meget modelbygning et spørgs
mål om at finde det bedste kompromis!

Fordelene først: Motoren er rund og uden 
en generende cylinder. Den egner sig godt til 
indbygning i en ducted fan. Den vibrerer kun

Motorophæng med den centrale aluminiumsring, 
støtteben til motorkappen og udstødningsrør

Motor monteret med fan og tilsluttet udstødning. 
Bemærk de bageste krydsstivere og lyddæmper.

ganske lidt i forhold til en stempelmotor. 
Dette betragter jeg som vigtigt, når motoren 
skal ophænges langt ude foran vingens for
kant. Med lyddæmper støjer Wankelmoto
ren ikke mere end en almindelig støvsuger, 
hvilket gør, at den kan tillades på alle 
modelflyvepladser. En fordel, som nok må 
siges at være væsentlig.

Ulemper er der desværre også: Den er 
tung i forhold til den afgivne effekt. Omdrej
ningerne er relativt lave. Den bruger meget 
brændstof.

Jeg fandt dog fordelene så væsentlige, at 
Wankelmotoren blev valgt. Som tidligere 
sagt yder den ca. 1,2 kg i statisk tryk, og med 
to motorer svarer det til 2,4 kg. Airbussen 
kommer til at veje ca. 5 kg, så der skulle være 
kraftreserver nok. Den behøver jo ikke at 
kunne stige og accellerere under næsten 90° 
stigning!

Wankelmotoren er således indrettet, at 
den monteres i et motorfundament, der 
består af et hul i lodret plan, og den fastgøres 
heri med tre skruer. For at kunne montere 
min motor har jeg måttet dreje en ring ud af 
5 mm aluminium, hvori motoren skrues fast. 
Ringen er udboret med letningshuller, og 
den bliver også brugt til hele monteringen af 
alle de øvrige dele, som indgår i den komplet
te fan-enhed.

Under vingen er monteret en bærebjælke, 
som består af to sammenlimede fyrretræsli
ster, der tilsammen er 20 mm bred. Listerne 
er sammenlimet spejlvendt for at undgå, at 
træet slår sig. Motorophænget er fastgjort 
til bærebjælken ved to kraftige, lodrette sti
vere, monteret i bjælken med 3 mm under
sænkede maskinskruer. I bjælken sidder en 
gennemgående alu-bøsning med gevind. 
Bøsningen er fastgjort med tokomponent 
lim. Længere tilbage i bærebjælken sidder to 
skråstivere, som er gjort fast på samme 
måde. De to skråstivere krydser hinanden på 
deres vej ned til aluminiumsringen, hvori de 
er monteret sammen med de to lodrette stive
re. På den måde holdes motoren fast i sin stil
ling. De to skråstivere kan justeres i læng
den, så man kan indstille motorens trækvin
kel både i det lodrette og vandrette plan. De 
bageste stivere er krydset for at gøre motor
ophænget vridningsstabilt.

Lydpotte af filmdåse
Fra motorophængets aluminiumsring udgår 
to stivere skråt nedad. De bruges til fastgø
relse af kappen omkring motoren, motor
gondolen. Men denne ring holder mere end-
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Den samlede motorenhed ophængt i bærebjæl
ken. Rummet mellem bærebjælken og udstød
ningskappen vil blive dækket med en skærm på 
det færdige fly.

nu. Den holder også lyddæmperens to 
beslag.

Selve lydpotten er fremstillet af en alumi
niumsdåse fra en 35 mm film. Det er en dåse 
af den gamle slags, den nye af plastik tror jeg 
ikke er velegnet. Lydpottens endedæksler er 
drejet ud af aluminium, og to stagbolte med 
2 mm gevind holder det hele sammen. Lyd
dæmperen er forbundet med motoren gen
nem et harmonikarør af rustfrit stål, som 
man kan købe til firtaktsmotorer. De er lidt 
dyre, men passer særlig godt til mit formål, 
hvor udstødningsrøret må sno sig ind imel
lem de to lodrette stivere og ned til lyddæm
peren. Lyddæmperen sidder i motorens for
længelse, så det hele virker som en helhed.

Til at udfylde mellemrummet, som opstår 
mellem de 5-bladede fan og motorens køle
ring, har jeg fremstillet en ringformet kappe 
af tyndt blik. Indvendigt i kappen er loddet 
nogle vinkler, der er gjort fast til motoren 
ved hjælp af dennes samleskruer. Kappen 
danner således en strømlinet overgang mel
lem fan og motor.

Lyddæmperen er tildækket af en konisk 
kappe, som jeg har klippet ud af gammel 
stencilplade. Når det hele er færdigt, vil der 
også blive monteret en skærm af stencilplade 
imellem kappen omkring lyddæmperen og 
vingens underkant.

Den komplette fan-enhed vejer ca. 600 
gram, hvilket er 150 gram mindre end oprin
deligt beregnet.

Fire år undervejs .... 
indtil videre
Byggeriet har nu været undervejs i næsten 
fire år. Det nærmer sig færdiggørelsen, men 
hvornår flyet er færdigt, vil jeg ikke sige 
noget om. Byggearbejdet skal være lystbeto
net, og jeg bygger kun omkring 4 måneder 
om året, nemlig om vinteren. Men der sker 
noget i løbet af denne vinter, det er helt sik
kert. I skal nok høre nærmere fra m ig .....

— Hermed slutter John Borgen sin fortæl
ling om Projekt Airbus A-300 for denne 
gang. Vi vender tilbage til John, når han 
nærmer sig slutarbejdet på sin skalamodel 
og glæder os til at tage læserne med under de 
sidste forberedelser og på prøveflyvningen.

□

s t̂ s ts · Elektrospalten
Denne — forhåbentlig faste — spalte i 
Modelflyve Nyt er tænkt som et forsøg på at 
stimulere den voksende interesse for elektro- 
modelflyvning her i landet. Elektrospalten 
er ikke tænkt som en føljeton, hvor vi tager 
fat på elektroflyvningen fra en ende af, dertil 
findes omfattende — fortrinsvis udenlandsk
— litteratur. Den er snarere tænkt som et fo
rum, hvor alle nuværende eller kommende 
elektropiloter kan komme til orde, enten for 
at fortælle om deres problemer eller for at 
berette om ting og sager, som de mener kan 
have interesse for en bredere kreds.

Der er emner nok at tage fat på. I flæng 
kan bare nævnes: Kunstflyvningselektromo- 
deller — hurtige sportsmodeller — pylon-ra
cere — termik flyvning med elektrosvævere
— hvor få celler kan man nøjes med i et 
nikkel-cadmium batteri? — Hvordan opnås 
de længste flyvetider? — Er nogle nikkel
cadmium celler bedre end andre — en simpel 
hjemmebygget lader med ur, eller en kompli
ceret og kostbar med indbygget automatisk 
afbrydelse af ladestrømmen — er elektro- 
flyvning kun for de rige? -— Elektromodel- 
lens vægtvogter — kan man jordstarte en 
elektromodel? — Hvor længe holder elek
tromotoren? .... Ja, det er bare nogle 
eksempler på titler på emner, der kunne 
tages fat på. Landet ligger jo stort set uop
dyrket foran os, og vi må lade os gribe af pio
nerånden.

Jeg vil tage ovennævnte emner eller andre, 
som jeg finder interessante op, men elektro
spalten er i allerhøjeste grad også åben for 
andres meninger, kommentarer osv., som jeg 
allerede har været inde på.

Skriv en artikel til Modelflyve Nyt om 
jeres elektro-erfaringer eller -problemer, og 
hvis det kniber med tiden eller lysten til at 
skrive en artikel selv, så skriv eller ring til 
mig, så kan vi snakke sammen om de proble
mer og emner, der kan være interesse for, at 
vi tager op i bladet. Spalten vil naturligvis 
også være åben for spændende nyheder, lige
som den i en vis udstrækning kunne tænkes 
anvendt som brevkasse (læserne spørger — 
jeg eller en anden svarer).

Jeg har i tidligere artikler i Modelflyve 
Nyt været inde på det, om ikke andet så mel
lem linierne: Elektroflyvning er ikke en uto
pi, hvortil der kræves specielt og kostbart 
udstyr. Det er noget, som kan lade sig gøre 
her og nu, ikke mindst takket være de seneste 
landvindinger på det elektroniske område: 
Små og lette radiomodtagere/servoer/mod- 
tagerbatterier. Sågar en let og særdeles påli
delig (og prisbillig) trinløs hastighedskon
trol, som jeg fortalte om i Modelflyve Nyt 
1/87 side 46 og 47. Selv problemet med 
knækkede motoraksler og propeller er løst 
(se samme artikel).

Ligeledes er de fleste nikkel-cadmium cel
ler af god kvalitet, selvom der — det skal ind
rømmes — er smuttere ind imellem. Men 
hvilken motorflyver har ikke fra tid til anden 
problemer med brændstoffet? For slet ikke 
at tale om problemer med start og justering

af brændstofmotoren. Elektromotoren har 
garanteret ingen startproblemer, og juste
ring er kun nødvendig på de mere kostbare 
og avancerede eksemplarer.

El-flyvning er kommet for at blive — ja, 
det kan meget vel risikere at blive en nødven
dighed, hvis man (i hvert fald på klubbasis) 
ønsker overhovedet at fortsætte med at flyve 
i vort miljø-hærgede land. Har jeg nogensin
de fortalt om den — så vidt jeg husker hol
landske — motorflyveklub, som på et brædt 
gik over til elektroflyvning, fordi de var ved 
at blive »grounded« pga. støjklager!!! Alle 
mand som én med en initiativrig formand i 
spidsen. Klog beslutning!

Hermed vil jeg ønske læserne velkommen 
til denne spalte og ligeledes velkommen til at 
skrive eller ringe til mig:

Bertel Tangø
Sæbjørnsvej 1 A, 2880 Bagsværd 
Tlf. 02 98 67 20 (bedst 13-15 eller 18-20)

□

Elektro Fly In i 
Malmo d. 23. maj
Malmo Radioflygsållskap inviterer til 
elektrofly-træf lørdag d. 23. maj (med 
søndag d. 24. som reservedag). Træffet 
starter kl. 11.00 og der flyves med alle 
slags elektrodrevne modeller.

Alle elektro-flyvere — naturligvis 
også danske — er meget velkomne.

Yderligere oplysninger fra Sven-Ake 
Ståhi på tlf. 009 46 40-13 14 74 eller Gert 
Zaar på tlf. 009 46 40-29 23 00 (telefon
numre ved direkte opringning fra Dan
mark).

Sådan finder du pladsen: Følg vore 
skilte fra Malmo Speedwaybane til du 
ser flyvepladsen, for elektrofly kan du 
jo ikke høre!
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Jørgen Korsgaard har bygget denne udgave a f 
Bede-4. Man når ikke den samme skalalighed 
på Peanuts som på f.eks. de store radiostyrede 
F4C-modeller, men med det rigtige valg a f 
forbillede, kommer man alligevel temmelig 
langt. Takket være Bede-4’s kantede linier er 
den et oplagt valg.

Små fr i tfly vende skala-modeller
Flyvende jordnødder - Peanuts
Her er en tegning lige til at bygge efter. Det 
drejer sig om det amerikanske fire-sædede 
sportsfly, Bede-4, som er bygget af mange 
amatører og i næsten lige så mange forskelli
ge udgaver. Bede har altid udmærket sig ved 
anderledes fly, selvom BD-4 ligner et almin
deligt fly. Dette har en vinge, som er opbyg
get af ca. 1 m brede glasfiber »ribber«, som 
skubbes ind over et kraftigt duraluminiums
rør, der udgør vingens hovedbjælke.

Flyets øvrige formgivning er noget firkan
tet, da man har forsøgt at undgå dobbeltkur
ver i aluminiumspladerne. Det letter bygnin
gen af det rigtige fly — og dermed også af en 
model af det. Eneste sted med dobbeltkurver 
er motorbeklædningen, der er udført i glas
fiber.

En del udgaver af flyet har næsehjulsun
derstel, mens andre har halehjul. Modellen 
her er en halehjulsudgave.

De to tegningssider skulle tale for sig selv.
En udførlig Peanut-artikel kan findes i 

Modelflyve Nyt nr. 6/82 (udsolgt — kan 
lånes på biblioteket). Jørgen Korsgaard

Litteratur om Peanuts:
Tegningen er »oversat« fra engelsk af Jorgen Kors
gaard og lånt fra Bill Hannans bog »Peanut 
Power«.

Bill Hannan har lavet fire fremragende særker 
om Peanuts:
Peanut Power — en fantastisk bog pa 50 sider. Alt 
om Peanuts.
Scrapbook o f  Scale Volume 1 & 2 — to bøger med 
masser af tegninger i fuld størrelse, historie- om 
fly, 3-pians tegninger mm.
Peanuts & Pistachios— et lille, beskedent \æ rk pa 
16 sider, mest med 20 cm modeller, de såkaldte 
»Pistachios«.
Bøgerne kan købes hos:

Bill Hannan 
P. O. Box A
Escondido, CA. 92025, USA 

Skriv til ham for at høre om priserne. Og betal ved 
at købe en check på beløbet i banken på det rigtige 
dollar-beløb.
Leif O. Mortensen Hobby har mange Peanut- 
byggesæt og småting til Peanut-modeller på lager. 
Motorgummi kan man købes i Fritflyvnings-unio- 
nens materialeudsalg hos Jørgen Korsgaard.

Peanuts -  verdens mindste 
flyvende skalamodeller
Ved indendørskonkurrencen i Taulov i febru
ar måned var der hele 12 af disse charmeren
de, men til tider drilagtige modeller. Nu nær
mer DM i indendørs sig, men man kan endnu 
nå at bygge sig et par stykker og være med ....

Peanut-fordele:
1. Du har det skægt med dem, og det er vel 

det, det drejer sig om.
2. De er økonomiske, der bruges næsten 

ingen materialer.
3. En fleksibel klasse, man kan bygge 

næsten ethvert fly, triplaner, flyvende 
vinger, helikoptere osv., osv.

4. N o High-Tech! Kun ganske lidt værktøj 
er nødvendigt.

5. Hurtigt at bygge dem — som regel. Ska
lamodeller tager altid lidt længere tid at 
bygge med de mange detaljer.

6. De er meget lidt pladskrævende med 
hensyn til bygning, opbevaring og trans
port til stævner.

7. Nemme at gøre klar, ingen brændstof
sikring, de kan males, lakeres eller bare 
beklædes med farvet papir.

8. Ingen batterier og gløderør, ingen led
ninger og rorstænger.

9. De larmer ikke, når de flyver.
10. De er også renlige, intet fedtet brændstof 

over det hele.
11. Holdbare, mange Peanuts holder i åre

vis, hvis man passer godt på dem — hold 
små børn og husdyr væk!

12. De er charmerende og en æstetisk nydel
se, flyvende kunstværker!

Peanut-ulemper:
1. De små dimensioner på materialerne 

kan være lidt vanskelige at håndtere, det 
er dog lidt af en vanesag.

2. Peanuts er skrøbelige, de kan nemt 
beskadiges af kluntede fingre.

3. Modellerne kan være svære at få trim
met rigtigt.

4. Man kan blive grebet af Peanut-dillen!

Peanut-modeller er meget små. Det ses tydeligt på dette fo to  a f Hans Rasmussen taget under JM  for  
indendørsmodeller i februar måned.
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Tæt på HP firtaktsmotorerne
På notesiderne i Modelflyve Nyt 1/87 
kunne man læse, at der i en tidligere 
artikel om HP firtaktmotorerne i 
almindelighed var en trykfejl, som 
gjorde en del af artiklen komplet 
uforståelig.
Inden nummer 1 udkom, havde Chr. 
Manly Thomsen imidlertid ilet bladets 
læsere til hjælp og indsendt en lang 
redegørelse med supplerende 
oplysninger og tips ud fra egne 
erfaringer med firtakteren med det 
fordrejede hoved, så ingen HP-ejer 
længere behøver at være i tvivl om sin 
motors rette sammenhæng, og i sidste 
øjeblik kom Klaus Egebjerg,
Grønland, med en supplerende 
oplysning om tryksystemet.
Her er Chr. Manly’s 
erfaringer/informationer om HP 
firtakterne.

Firmaet HP har som bekendt aldrig været 
bange for at træde nye veje, og for ca. 20 år 
siden introducerede de, som den første 
fabrik i verden, den schnuerleskyllede 
motor, uden at man i dag i grunden husker, 
hvor ideen kom fra. For snart 5 år siden lan
cerede de igen en sjov ting, en firtaktsmotor, 
som var både simpel og anderledes end 
andre fabrikater. HP firtakteren havde nem
lig ikke de sædvanlige vippende ventiler, som 
udstandseligt skal justeres, men var udstyret 
med noget man kaldte justerfri drejeventiler.

Webra var ganske vist kommet med en 
motor med drejeventiler næsten tre år tidli
gere, men den motor adskiller sig væsentligt 
fra HP firtakteren, idet Webra motorernes 
ventildrev består af en tandrem, hvor HP 
betjener sig af et tandhjulssystem.

Personligt synes jeg, at det er en stor for
del, at mekanik er simpel og robust, og ser 
man på HP’erens ventildrev, så er det netop 
simpelt, da en tap for enden af krumtappen 
driver et kron- og spidshjulssæt, som får en 
lodretstående aksel bag cylinderen til at rote
re. (Se den gennemskårne tegning af moto
ren her på siden).

På toppen af denne aksel sidder igen et lil
le tandhjul, der er i indgreb med et stort, 
vandretliggende tandhjul, som hviler på et 
nåleleje i topstykket, hvortil omtalte dreje- 
ventil så er fastgjort. Drejeventilen er faktisk 
et drejeligt topstykke med en hulforbindelse 
henholdsvis ned i cylinderen og ud til den ene 
side.

Hullet i drejeventilens side passerer under 
sin rotation tre andre huller i cylinderblok
ken, nemlig henholdsvis et hul for indsug
ning, et hul ud til gløderøret og et hul ud til 
udstødningen.

Gearingen fra krumtap til drejeventil er 
valgt således, at når drejeventilen har taget 
en omdrejning, har krumtappen kørt to 
omgange. Med en anden gearing f.eks. 1:1 
ville motoren have været en totakter, og dette 
princip blev iøvrigt engang i fordums tid

brugt i en motorcykelmotor, hvor den dog 
blev opgivet på grund af tætningsvanskelig- 
heder mellem drejeventil og cylindervæg. At 
vi så ikke har det samme problem i modelver
denen, skyldes, at vi bruger langt mere olie i 
vores brændstofblanding.

Tips om samling
Forstår man det simple princip i drejeventi
lens virkemåde, forstår man samtidig også, 
at samlemetoden, som den er beskrevet i fa
brikkens brugsanvisning, er unødig besvær
lig·

Motoren kan helt enkelt samles uden hen
syn til tandstillinger osv., bare man venter 
med at montere topstykke, udstødning og 
karburator til sidst, og når du er kommet så 
langt, drejer du stemplet til topstilling — og 
svup — ud ryger drejeventilen med det store 
tandhjul.

Når det er sket, vil den snedige mekaniker 
nu bemærke, at der er to mærker på hen
holdsvis krumtaphuset og propelflangen, 
der passer sammen og viser, at stemplet er i 
top, og nu fastholder du stempel og krumtap 
i denne stilling.

Herefter droppes drejeventilen ned i cylin
deren, således at der hul, ventilen har i siden, 
kan ses lige meget gennem henholdsvis ud
stødnings- og indsugningsåbningerne i 
cylinderblokken, og når det store tandhjul så 
er i hak i denne position, lægges nålelejet 
med glideskive og topstykke på plads og 
topstykkets bolte skrues løst ned med fingre
ne. Kontroller så om alt er rigtigt på plads 
ved at dreje krumtappen, og er det tilfældet, 
sluttes af med at krydsspænde boltene i top
pen og montere udstødning, karburator og 
gløderør.

Brugsanvisningens metode med låsning af 
drejeventilen ved hjælp af pap er mere 
besværlig og resulterer nemt i en fejlindstil
ling på »en tand«, når krumtappen sættes 
sammen med kron- og spidshjul.

Lad iøvrigt være med at sige det til nogen, 
hvis motoren herefter kun eller helst vil gå 
baglæns eller er umulig at indstille, for så er

der nok alligevel noget, der er kikset, og 
andre, som har læst dette, vil smile smørret 
til dig.

Smøresystemet
I en totakter smøres hele motorsystemet ved 
at frisk brændstof med olie suges igennem 
lejer, bøsninger osv. inden forbrændingen, 
men i en firtakter er det omvendt, for her 
smører man med halvforbrændte olierester, 
der pustes igennem motoren og bort gennem 
et særligt åndehul i krumtaphuset.

Smøring af HP’eren sker ved at forbinde 
niplen på udstødningen med niplen på top
stykket, således at der fra udstødningen 
pustes olierester under tryk over til tandhju
lene i toppen, samtidig med at der kommer 
olierester fra forbrændingen sivende op 
omkring drejeventilen, hvorved der bogsta
velig talt danner sig en flydende trykpakdåse 
omkring selve ventilen.

Tryk og overskudsolie undviger fra top
pen ned langs den lodrette aksel til bundkar
ret, hvor kron- og spidshjul smøres. Samti
dig trænger der olie ned langs stemplet til 
bundkarret og smører undervejs stempelsy
stemet, hvorefter de to oliestrømme tilsam
men smører krumtap og lejer, inden de for
svinder bort gennem udluftningsniplen.

Som sagt tidligere smøres der altså med 
forbrændte olierester og forbrændte oliere
ster danner syrer, der sammen med vandind
holdet i methanolen og det vand, der frem
kommer ved kondensering, giver stor mulig
hed for indvendige tæringer. Hvis man dertil 
bruger nitro i brændstoffet, mangedobles 
mulighederne, for godt nok giver nitroen en 
bedre og varmere forbrænding, men den 
giver også et kraftigt tilskud af aggressive 
syrer, så nødvendigheden af at rense og gen- 
nemsmøre efter hver flyvedag som beskrevet 
i Modelflyve Nyt 2/86 kan ikke indskærpes 
tit nok. Ganske vist kan man tilsætte en rust
beskyttende HP inhibitor til sit brændstof, 
men om den virker tilstrækkeligt, har jeg 
ingen erfaring med.

Tanktryk
Motoren må først køre med tryktank, når 
den er forsvarligt tilkørt, og kun til kunst
flyvning er det en nødvendighed, men 
ønsker man at bruge tryktank, tages trykket 
fra udluftningsniplen nederst på krumtap
huset.

Erfaringsmæssigt er trykket rigeligt stort, 
men i fabrikspakningen finder du et lille T- 
stykke til reduktion af trykket. Kører du 
uden trykreduktion, må du påregne at skulle 
indstille din karburator meget fint med øget 
risiko for tilstopning, overophedning og 
motorstop.

Hvis man anvender T-stykket, kan man 
derimod justere trykket til at passe perfekt til 
tankafstand og indre modstand i diverse 
slanger, og det rigtige tryk er til stede, når 
motoren er indstillet således, at den går med 
maksimal hastighed, når modellen holdes 
(fortsættes næste sidej
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med snuden i vejret — og den så taber lige 
omkring 100-200 omdrejninger, når model
len igen holdes vandret.

Selve trykreguleringen kan foretages på 
flere måder. F.eks. kan der sættes et stykke 
slange på T-stykkets afgang, som så blokeres 
mere eller mindre med en stump flækket 
tændstik. Har man en gammel nål og en dyse 
fra en slidt motor, kan dette også bruges til at 
få trykket justeret optimalt. Jeg ved ikke, om 
jeg er fejlinformeret, men jeg mener at have 
hørt, at linestyringsfolk bruger et lignende 
system, når deres motorer kører med krum
taptryk ved kunstflyvning, og de fyre har tit 
mere føling med motorer end RC-folk.

Måske får du tryk nok på tanken uden 
afspærring af T-stykkets afgangsrør, og så er 
det fint, men i andre tilfælde får du en med
gørlig og trofast motor, når trykket optime
res som beskrevet.

Grønlandsk korrektion 
vedrørende HP motorer
Kære Lars Pilegaard 
Først en tak for dine udmærkede artik
ler i Modelflyve Nyt, som medvirker 
til, at man (altid med længsel!) ser 
frem til det næste nummer. Dernæst en 
lille, men temmelig vigtig tilføjelse til 
din gennemgang af HP 4-takterne.

Som bekendt har HP’erne en nippel 
mere end de fleste andre 4-taktere, 
nemlig den der sidder øverst på cylin
derhuset. Det fremgår imidlertid ikke 
særlig tydeligt, hverken af instruktion
shæftet eller din artikel, hvilken funk
tion denne nippel egentlig har. Ikke 
desto mindre er det en af motorens 
allervigtigste detaljer. Denne nippel 
skal nemlig forbindes med den tilsva
rende på lydpotten, således at dreje- 
ventilen modtager smøring med over
skudsolie fra udstødningen. Undlader 
man at etablere denne forbindelse, er 
der stor fare for, at drejeventilen løber 
varm og motoren brænder sammen.

Vil man sætte tryk på tanken, benyt
tes det 3-vejs led, som følger med 
motoren. Trykket tages fra det tredie 
ben af leddet, som indsættes mellem 
lydpotte og topnippel. Niplen forrest 
på krumtaphuset har samme funktion 
som på alle andre 4-taktere, nemlig 
som afløb for overskudsolie, og den 
skal normalt ikke bruges til andet.

Jeg går ud fra, at Avionics gunstige 
tilbud på HP-motorer har medført, at 
der er blevet solgt en masse, og det ville 
være ærgerligt — både for de nye ejere 
og for motorens renommé — om en 
stor del af dem brændte sammen, blot 
fordi instruktionshæftet ikke giver 
ordentlig besked om denne vigtige 
smøreanordning.

Med venlig hilsen,
KLAUS EGEBERG 

Postbox 579, DK-3900 Nuuk

Tilkørsel
Ved tilkørsel af HP’eren bruger du bare en 
almindelig »flad« brændstofblanding med 
20% olie og lader motoren løbe med så fed 
en indstilling, at den periodisk slår over til 8- 
takt med højst 5.000 til 6.000 omdrejninger i 
minuttet. På den første tankfuld køres moto
ren i meget korte perioder, og ikke i længere 
tid end at den stadig kan berøres uden at du 
brænder dig (gælder ikke udstødningen).

Under disse befamlinger lægger du nøje 
mærke til, om temperaturen pludselig stiger 
et eller andet sted, f.eks. ved lejerne, for det 
kan betyde metalspåner, opsamling af olie
slam mv. Stop da omgående og skyl motoren 
ud med tynd olie, og lad den blive kold, 
inden du starter igen.

Varier også omdrejningstallet under til
kørslen og gør kørselsperioderne længere og 
længere fra gang til gang, så materialerne 
sætter sig langsomt og tilpasser sig hveran
dre med fine tolerancer. På den måde bliver 
du ejer af en langtidsmotor.

Jeg vil her gerne beskrive en bog, som jeg til
fældigt er kommet i besiddelse af. Grunden 
til at gøre dette helt uopfordret er, at denne 
bog er af en helt speciel kvalitet og behandler 
et emne af almen modelflyveinteresse.

Det drejer sig om bogen »Model Four- 
Stroke Engines«, The History, Design, Deve
lopment, and Operation of Model Four- 
Stroke Engines, som ikke er at finde her i lan
det. Den er skrevet af en mand ved navn 
Peter Chinn, som påstås at have skrevet 
mangt og meget modelflyvestof (Peter 
Chinn har igennem mange år testet model
motorer for en række engelsk-sprogede 
modelblade og er vel verdens førende all
round ekspert på modelmotor-området — 
red.). Jeg har fundet og bestilt bogen gen
nem et amerikansk modelflyveblad.

Bogen er i A4-format og er på 132 sider. 
Den handler om alt hvad der er værd at vide 
om firtakts-modelmotorer. Bogen indehol
der 12 kapitler og starter med en historisk 
gennemgang af firtaktsmodelmotoren med 
fotografier af alle de nævnte motorer. Læse
ren indvies her i gamle konstruktioner, hvor
ledes motorerne arbejdede, hvem der bygge
de dem, ydelse, vægt osv. I de følgende to 
afsnit føres læseren gennem firtakts-ar- 
bejdsprincippet og motortyperne. I det fjer
de og de følgende kapitler bliver der øset ud 
af virkelig tilbundsgående viden mht. top
stykkets opbygning, knastakselkonstruk
tion, karburatoropbygning mm. Herefter 
følger et afsnit, der udelukkende omhandler 
Wankel-motorer.

Det næstsidste kapitel vil jeg mene, at især 
den nybagte ejer af en firtaktsmotor kan 
have udbytte af. Her gives en minutiøs gen
nemgang af behandlingen af firtaktsmoto- 
ren, startende med blanding af det rigtige 
brændstof, montering af det rigtige gløde

Efter en skånsom tilkørsel er det min erfa
ring, at HP firtakteren kører godt og stabilt 
uden hverken mere eller mindre slid end på 
andre motorer. Dog er tomgangsskruen ikke 
nem at indstille korrekt, før motoren er helt 
tilkørt.

Efter gennemkørsel af ca. 1 liter 20/80 
brændstof har jeg gode erfaringer med en 
brændstofblanding med 16% vegetabilsk 
olie og 84% methanol, men desværre har det 
været nødvendigt at tilsætte 4% nitro af hen
syn til start og tomgang i frostvejr.

Jeg synes, at motoren kører bedst på et 
Rossi 4 gløderør, altså et koldt rør, og det er 
pudsigt, at denne type firtakter ikke som 
andre typer slår tilbage, det såkaldte backfi
re, når den indstilles for magert, men bare 
går i stå med et »plut«. Rart er det ihvertfald, 
at man ikke risikerer at få propel og propel
møtrik smækket i fjæset i tide og utide, så 
om ikke for andet synes jeg derfor, at 
HP’eren er god for mange, der første gang 
skal til at bruge firtaktsmotor. □

rør, tilkørsel, propeller, kort sagt alt hvad der 
er værd at vide om den uprøvede motor.

Det sidste kapitel omhandler det nok mest 
diskuterede emne blandt danske firtakts- 
ejere, hvorledes man passer sin motor og 
beskytter den mod rust. Og — hvis den er 
rusten — hvorledes skifter man da lejer, ven
tiler mv.

Bogen slutter med en test af 21 motorer, 
som på nær tre (såvidt mig bekendt) findes 
tilgængelige på det danske marked.

Læseren af dette kan sikkert spore en vis 
begejstring hos mig mht. denne bog. Det 
skyldes ikke mindst, at den er uhyre profes
sionelt skrevet, særdeles rigt illustreret og 
gengivet i et meget let forståeligt engelsk. 
Den henvender sig i lige høj grad til begynde
ren som til eksperten, måske med hovedvæg
ten på »eksperten«.

Jeg sendte min bestilling i starten af 
december og modtog bogen i midten af ja
nuar. Jeg gav 10,95 US $ + 2 $ i forsendelse, 
sendt på en check forud. På det eksemplar 
jeg har modtaget, står der en pris på 13,95 $, 
så den stiger åbenbart hurtigt (+  forsendel
se).

Bogen kan bestilles hos:
Air Age Inc.
Publishers 
632 Danbury Rd.
Wilton, CT 06897, USA 

Interesserer du dig for firtaktsmotorer ud 
over dette at flyve med dem, så er dette det 
mest komplette værk, der kan fås.

Den kan anbefales! Hans Henrik Aaby

Hvis nogen af vore læsere ønsker flere oplysninger 
om bogen — eller vil snakke firtakter med Hans 
Henrik — så kontakt ham på adressen: 

Norgårdsvej 112 B, 7800 Skive 
Tlf. 07 52 05 79

Fin bog om firtakts-motorer
Peter Chinn: »Model Four-Stroke Engines
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Methanolforhandlere
Vi bringer hermed den nyeste 
fortegnelse over forhandlere, som har 
tilladelse til indkøb og videresalg af 
methanol til medlemmer af RC- 
unionen, Fritflyvnings-unionen, 
Linestyrings-unionen, 
Modelbådsunionen samt til 
medlemmer af klubber tilsluttet en af 
disse unioner.
Fortegnelsen er gældende fra 26. 
januar 1987.

Guldsmed Henrik Kejlå, Rødovrevej 47, 2610 
Rødovre

Hobbyhandler Ole Harder, Thorsholms Allé 6, 
Tulstrup, 3400 Hillerød 

Mekaniker Tage Larsen, Køjringevej 3, 4190 
Munke Bjergby

Maskinarbejder Stig Klausen, Skyttemarksvej 
98, 4700 Næstved

Finn Arentoft Jensen, Mosevej 1, 3871 Frørup 
Gårdejer Olav Nielsen. Bjerggård. Varregårdsve: 

12, Veerst, 6600 Vejen 
Ingeniør Leif Eskildsen, Stensbæksvej 9, 

Hinnum, 7200 Grindsted 
Fabrikant Kaj Aage Sørensen, Fibaero Modeller, 

Skolegade 27, 7200 Grindsted 
Cobra Model Hobby v. Hans T. Lorentzen, 

Bredgade 84, 9670 Løgstør 
Leif O. Mortensen, Nørremarksvej 61, 9270 

Klarup
Hobbyhandler Axel E. Mortensen, Silver Star 

Models, Sjællandsvej 3, 9500 Hobro 
Η. B. Hobby, v. Lisbeth Sørensen, Søndergade 2 

C, 8600 Silkeborg
Frode C. Andersen, Mini Hobby, Tårnvej 303, 

2610 Rødovre
Poul Erik Witsel, Bøgedevej 12, 4100 Ringsted 
Knud Langendorff, Perlegade 80, 6400 

Sønderborg
Per Ørum, Cykelhjørnet, Hovedgaden 107, 6971 

Spjald
Niels Christensen, Mølgårdsvej 31, Gudum, 7620 

Lemvig
Asbjørn Haugland, Munkbrovej 17, 7500 

Holstebro
Jørn Pedersen, fa. Hobbykælderen, Dumpen 11, 

8800 Viborg
Svend Bundgaard Andersen, fa. S. A. Radio, 

Bysmedien 31, Teppestrup, 8900 Randers 
Frede Vinther, fa. Avionic, Violvej 5. 8240 

Risskov
Hobby Shoppen, v. S. H. Sørensen. Fredericiavej 

79, 7100 Vejle
Engholm Hobby, v. Jens Engholm, Slotsgade 13, 

4200 Slagelse
H J lægetøj, v. Jørn Straek, Kordilgade 4, 4400 

Kalundborg
Aalborg Hobby Service, Nørregade 18. 9000 

Aalborg
Hobby House, Nørregade 51, 8100 Århus C 
Grenå RC Modelsport, v. Valther Hansen, 

Rådmandsvej 40, 8500 Grenå 
Farve- & Hobbyhjørnet, Klosterplads 4, 5Ό0 

Svendborg
Arne Kristensen, Sveasvej 16, 3700 Rønne 
PJ Hobby I/S, Bent Jørgensen, Amagerbrogade 

144, 2300 Kbh. S
Tømrer Erling Larsen, Stenderupvej 169, 6092 

Varmark
Rødovre Hobby, v. Michael Andersen, 

Roskildevej 284, 2610 Rødovre 
Keld Jensen, Dybbølparken 10 F, 6400 

Sønderborg
Hjørring Landbrugscenter, v. Preben Kristensen,

L

Smutten 4, 9800 Hjørring
Ingeniør Otto Wold, Skalkennæsvej 14, 4900 

Nakskov
Værkfører Fritz Scotwin, LAveskou Allé 410, 

3050 Humlebæk
Gårdejer Hans J. Høj, Bjernemark Byvej 15, 

5700 Svendborg
Gårdejer Knud Maegaard, Bjergegyden 4, 5631 

Ebberup
Fabrikant Flemming Brochmann, Emil 

Bøjsensgade 19, 8700 Horsens
Maskinarbejder Preben Vestergaard, Violvænget 

6, 8656 Ryslinge
Telefonovermontør Bent Dybaa, Brorsonsvej 12, 

7800 Skive
Hans Ketil Hansen, Klinteby Kirkevej 3, 3730 

Nexø
Midtjysk Modelflyveklub, v. Erik Briichle, 

Kvalsholmvej 18, 7451 Sunds
Skandinavisk Modelfly Center, v. Erik

Christensen, P. Munksvej 58, 9300 Sæby

Normans Hobby, Tietgens Plads 9, 8000 Århus 
C

Leif Fjord Carlsen, Reimersvej 30, 8963 Auning 
Arne Hansen, Fasanvej 3, 4250 Fuglebjerg 
Ahlmann’s Hobby, v. Hans Ahlmann, 

Havnegade 5, 5500 Middelfart 
Remisen, v. Ole Mørch Christensen, 

Østerbrogade 10, 4800 Nykøbing F 
Randers Elektronik & Hobby, v. Finn

Gjettermann, Klostergade 5, 8900 Randers 
Flemming Bøttger, Set. Pedersstræde 1, 4000 

Roskilde
Erik Jørgensen, Brendstrupvej 60, 8200 Århus 
Gunnar Christensen, Kirsebærvej 1, Vildsund, 

7700 Thisted
Flemmings Hobby, Valdemarsgade 37, 4760 

Vordingborg
Modelflyveklubben F16 Rougsø, v. Niels 

Gravesen Jensen, Kirkestien 16, 8961 
Allingåbro

Modeltegninger fra RC-unionen
1. GROKKER .........................................................................................................kr. 30,-

Højvinget motormodel med siderorsstyring.
Spændvidde 900 mm. Motor 0,8-1 cm'. Til 2 kanaler.

2. SPITFIRE (Tore Paulsens originale tegning) .............................................  kr. 45,-
Semiskalamodel til kunstflyvning.
Spændvidde 1600 mm. Motor 10 cm’. Til 5 kanaler.

3. SPITFIRE (ny udgave -  omtalt her i bladet) ...............................................  kr. 65,-
Semiskalamodel til lettere kunstflyvning.
Spændvidde 1600 mm. Motor 6,5-10 cm'. Til 4 kanaler.

4. DART 2 ............................................................................................................... kr. 85,-
Parasolvinget motormodel med sideror. Kan bruges som begynderfly.
Spændvidde 1300 mm. Motor 2,5-4 cm'. Til 3 kanaler.

5. KLUBBENS 2-METER ....................................................................................  kr. 75,-
Svævefly i en standard ud over det sædvanlige for klassen.
Spændvidde 2000 mm. Til 2 kanaler.

6. KATANA ............................................................................................................  kr. 90,-
Højvinget siderorsmodel specielt for begyndere.
Spændvidde 1410 mm. Motor 3-5 cm’. Til 3 kanaler.

7. MINI KOBRA ...................................................................................................  kr. 35,-
Lavvinget motormodel med krængror.
Spændvidde 730 mm. Motor 0,8-1 cm’. Til 2 kanaler.

8. MINI SUPER KOBRA .................................................................................... kr. 35,-
Lavvinget motormodel med krængror. Flyver meget hurtigt;
Spændvidde 680 mm. Motor 0,8-1 cm’. Til 2 kanaler.

9. SAAB J-21 ..........................................................................................................  kr. 35,-
Lavvinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 740 mm. Motor 0,8-1 cm'. Til 2 kanaler.

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

___ stk. tegning nr.......... . .......................å kr_______ _ ialt kr.

___ stk. tegning nr.................................... å kr______ _ ialt kr.

___ stk. tegning n r . ......... ....................... å k r ._____ , ialt kr.

Samlet pris kr.

Pengene skal vedlægges i check udstedt til RC-unionen.

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./BY:_____________________________________________________________

K lip  ku p o n e n  u d  -  eller skriv din bestilling på et kort -  og send ind til:
RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
Telefon 06 22 63 19



Tomy timere - letvægtstimere til fritflyvning
Ombygning a f urværksmotorer fra legetøj til termiktimere
Fritflyvningsmodeller kan som 
bekendt flyve langt og længe, hvis de 
kommer i termik. Derfor udstyrer man 
modellerne med små mekaniske eller 
elektroniske urværker, der efter en 
forud indstillet tid afbryder flyvningen 
og bringer modellen til jorden ved at 
udløse haleplanet, så modellens vinge 
staller — og forbliver stallet, hvorved 
grundlaget for videre flyvning fjernes. 
En forholdsvis ny type urværker fra 
legetøj kan med lidt snilde bygges om 
til termiktimere — og det fortæller 
Hans Rasmussen fra Idom 
Modelflyveklub om i denne artikel.

Når man som fritflyver skal montere timer i 
sin model, er valgmulighederne sædvanlig
vis: 1. Seelig timer (tung, upræcis), 2. KSB 
timer (tung, ustabil), 3. Køster Digital timer 
(tung, dyr) og 4. lunte (brandfarlig, upålide
lig)·

I dag findes der imidlertid en femte løs
ning, som er både let, præcis, stabil og billig. 
Løsningen hedder Tomy- eller legetøjs
timere, en løsning der har været kendt i 
udlandet i flere år, men som jeg ikke har set 
anvendt herhjemme endnu.

Min egen interesse for disse timere opstod, 
da jeg havde bygget mig en fin P-30 model og 
pludselig stod i den for en fritflyver barokke 
situation at skulle starte min model imellem 
termikboblerne for ikke at risikere bortflyv
ning. Jeg kunne nemlig ikke bruge lunte på 
grund af brandfaren. Det med at ramme 
nedvinde er jeg ret god til, men det er nu 
sjovest at se modellen dale ned på termik
bremsen fra stor højde.

Jeg havde nok hørt rygter om »Snoopy«- 
timere, men ingen vidste rigtig noget. Mine 
forespørgsler gav dog pote, idet Jørgen Kors- 
gaard sendte mig en stak udklip om emnet 
fra engelske tidsskrifter, ligesom Erik Knud
sen sendte mig to meget fyldestgørende 
artikler fra de to sidste 1986-numre af Aero- 
modeller, hvor Dave Hipperson havde skre
vet om »Robot timers«.

På baggrund af dette materiale samt egne 
erfaringer vil jeg her give nogle råd samt en 
komplet beskrivelse af ombygning og instal
lation af en Tomy timer til almindelig ter- 
mikbremsebrug.

Urværket
Det kan være et problem at finde legetøjsfor
handlere, der fører Tomy legetøj med 
optræksmotorer (andre fabrikater er prøvet 
med dårligt resultat). Jeg fandt mine i en BR- 
kædeforretning, hvor forretningsføreren 
fortalte mig, at Tomy er et meget stort og 
seriøst firma, men at sådanne varer er messe
varer, og derfor hurtigt kan forsvinde fra hyl
derne. Derfor er det klogt at købe sig et lager, 
når man har fundet det rigtige legetøj, men 
lad endelig ikke kone eller børn vide det!!

To Tomy motorer på 2 og 3 gram. På den store ser 
man ankeret i lys plast mellem de to sorte hjul. 
KSB-timeren vejer til sammenligning 21 gram!

Motorerne sidder i vidt forskellige ting, 
typisk serier af minilegetøj pakket i plast
bobler og kaldet f.eks. Working Animals, 
eller som drivværker i »rum«-byggesæt kal
det »Zoids«. Til priser på henholdsvis ca. 20 
og ca. 45 kr. Det, som har interesse her, er at 
finde motorerne med det tykkeste anker eller 
hemværk, hvilket er en forudsætning for 
senere ombygning, da løbetiden i legetøjet 
kun er 20-30 sekunder.

Selve optræksmotoren er udført i hård 
plast, bortset fra fjeder og optræksaksel, i en 
fin og ensartet kvalitet og i to størrelser på 
henholdsvis 2 og 3 gram (se foto). Kraftudta
get har mange forskellige udformninger, 
men det har ikke interesse til almindelig 
timerbrug (se dog under: Start-stop).

Den lille udgave, der kan modificeres til 3- 
4 minutters løbetid, er egnet til for eksempel 
chuck, P-30 eller Al. Den store kan bringes 
til at løbe op mod 6 minutter og kan bruges 
i modeller med 3 minutters max.

Ombygning
Her følger nu en punktvis vejledning i 
ombygning og installering til almindelig 
timerbrug.
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1. Frigør motoren fra legetøjet, men lad 
være med at hive optræksakslen ud af moto
ren, da dette vil nødvendiggøre adskillelse og 
samling af motoren, hvilket er ret så proble
matisk, da man nemt beskadiger de små 
plasttandhjul (jeg har prøvet!).

2. Bøjelige nipsenåle eller knappenåle til
dannes og stikkes rødglødende ind i ankeret 
som vist i fig. 1. Det kan være nødvendigt at 
bortskære lidt af motorhuset for at bedøm
me ankerets tykkelse. Stikker man for dybt 
og rammer tandhjulet, er motoren ødelagt.

Nålene snøres sammen og snøringen limes 
med cyano, herefter kan nålene ikke falde ud 
af ankeret. Der må ikke loddes (for meget 
varme). Eller komme cyano i maskineriet.

Den lille motor kan evt. klare sig med kun 
én nål. Nålene belastes eller afbides for at 
opnå tilsigtet løbetid, for den store motors 
vedkommende kan man sigte efter 1 minuts 
løbetid pr. omdrejning af optræksakslen, 
hvilket giver ca. 6 minutter ialt og er nemt at 
huske ved brug af timeren.

3. Når motoren løber tilfredsstillende, 
fjerner man evt. udragende trækaksler eller 
lignende på optrækssiden. Optrækkerknap
pen trækkes nu af akslen ved hjælp af to 
tænger og lægges til side.

Motoren kan nu monteres på en frontpla
de af tynd krydsfiner eller aluminium, enten 
med to skruer og laske som vist på fig. 2 eller

r / s  2
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med små selvskærende skruer direkte i 
motorhuset. Det er så nødvendigt at lade 
skruerne gå helt igennem for at holde sam
men på værket.

4. Udløsersystemet til termikbremsen 
består af to dele, hvor første hoveddel er en 
medbringer af 0,3 mm pianotråd, som skub
bes ind over optræksakslen, se fig. 2.

Medbringeren fremstilles som en kort fje
der, viklet om en kerne på 1-1,2 mm. »Fjede
rens« ender efterlades i første omgang et par 
cm for lange. Man kan nu ved at »åbne« fje
deren skubbe den helt ind over optræksaks
len, som er 1,5 mm tyk. Bemærk omdrej
ningsretningen på fjederen, der skal udføres 
således, at den klemmer sammen om akslen, 
når den belastes af udløsersnoren. Fjederens 
ender afbides nu og af den yderste ende dan
nes en lille krog, hvis ende omhyggeligt 
afrundes.
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Sæt optrækkerknappen pá plads og mon
ter timeren i modellen.

5. Anden halvdel af udløsersystemet er en 
løkke af 0,20-0,30 mm nylonline tilpasset i 
længde, så den efter at være hægtet på med- 
bringerkrogen næsten kan optages på 
optrækkerakslen ved fuldt optræk. Denne 
løkke forbindes til DT-linen via en trækfje
der eller elastik.

6. Systemet anvendes således: Træk time
ren Zi-Z\ omgang op og hægt løkken på 
medbringerkrogen. Haleplanet skal nu være 
i flyvestilling. Træk timeren helt op, idet man 
sikrer at løkken ruller pænt op på optræks
akslen, og timeren er startklar!

Ved hjælp af en filtpen og et stopur kan 
man lave en minutskala på siden af model
len. Hvis man føler, at trækket i optræksaks
len bliver for hårdt, kan man lave et omdrej
ningspunkt foran timeren, se fig. 3.

7. Stop-Start: Enkleste metode er et stykke 
pianotråd forsynet med en huskevimpel, 
som kan føres gennem modellens krop og i 
indgreb med ankerbelastningen, eller en nål 
og fjeder type som vist i fig. 2. Har man en 
Tomy motor med hjul på udgangsakslen, 
kan man lade et hjul sidde og bruge det som 
stopknap, se fig. 4.

På svævemodeller kan man tillempe syste
merne kendt fra KSB og Seelig timere.

En Tomy timer kan bruges til mange gode 
ting ud over almindelig timerbrug. Dave 
Hipperson beskriver således i sine artikler 
Tomy timeren anvendt til forsinket propel

start, variable siderors/haleplansindstillin- 
ger, systemer med flere timere, osv.

Udløsersystemet kan også udføres å la 
Seelig evt. med en stump nylongevind som 
snegl.

Tomy timeren skal ikke smøres og er ikke 
særlig følsom over for støv. Er den endelig 
blevet snavset, ja, så er det bare ind under 
den lunkne vandhane. Nemt, ikke?

Konklusionen af det her skrevne må være: 
Prøv en Tomy timer, og snart vil den karakte
ristiske lugt fra en brændende termiklunte 
samt bortfløjne chuck- og P-30 modeller 
være historie. □

F /G  ❖

Tomy-timer-systemet indbygget i pylonen på en P-30 model. Minutskalaen på pylonen sikrer, at man 
indstiller sin timer til den korrekte flyselid.

Hvis vi en dag modtager en historie, som 
starter med: »Jeg købte en fircylindret 
boxermotor og savede de to bageste cylindre 
væk,« vil vi straks være klar over, at vi her 
stod over for en ægte skalafanatiker, som 
sandsynligvis har bygget det amerikanske 
minifly H um m el Bird, for da James Hum
mel for ganske få år siden byggede sin proto
type, startede han med en udgift på 10 dol
lars til indkøb af en skadet VW-motor, fjer
nede de bageste cylindre og byggede så i løbet 
af et halvt års tid det smukkeste lille ensæde- 
de privatfly af aluminium hjemme i sin gara
ge for en samlet pris af knap 2.400 dollars 
inklusive indkøb af spinner og propel fra 
Monnett fabrikken.

Flyets spændvidde var kun 548 cm, læng
den 406 cm og højde 117 cm og med den bar
berede VW-motor, der nu ydede 28 HK, 
holdt maskinen en samlet vægt på kun 125 
kg og klarede at flyve 196,3 km/t efter et til
løb på 106 m.

Tager du originalflyets størrelse og præ
stationer i betragtning, vil det ikke ændre 
meget på de flyvemæssige præstationer at 
bygge maskinen i skala 1:3 eller 1:4, og med 
den rette byggeteknik vil en sådan model hel
ler ikke kræve nogen overvældende stor 
motorkraft. 10 eller 6,5 cm3 motorer burde 
faktisk nemt kunne slå til i de nævnte størrel
ser, hvis du bygger med lav vægt og vælger et 
godt vingeprofil.

Hvis ovenstående har givet dig blod på 
byggetanden, kan udførligt brochure- og bil
ledmateriale købes for 3 dollars ved Hum
mel Bird, James M. Hummel, 509 E Butler, 
Bryan OH 43506, USA, hvis du da ikke lige
frem foretrækker at spendere 70 dollars på et 
sæt tegninger i fuld størrelse. Du kan selvføl
gelig også gå på biblioteket og bestille bogen 
ARV (en forkortelse der frit oversat betyder 
»flyvemaskiner til afslapningsbrug«) skre
vet af Michael A. Markowski, og her studere 
treplanstegninger og læse om såvel Hummel 
Bird som 57 andre småfly, som alle har det 
tilfælles, at de vejer mindre end 300 kg og 
næsten alle er designet til hjemmebygning og 
dermed er oplagte modelobjekter.

Lars Pilegaard
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Semiskalamodel 
af Spitfire til 
kunstflyvning
En nedskalet model til 
6,5 cm3 standardmotor 
a f Tore Paulsens 
Spitfire, som forhandles 
i tegning gennem 
RC-unionen

RC-unionen har i en årrække 
forhandlet tegningen til en 10 cm3 
Spitfire konstrueret af nordmanden 
Tore Paulsen specielt til kunstflyvning 
og race.
Skalamæssigt flyver denne model 
imidlertid alt for hurtigt, og vingen er 
kompliceret at bygge, da den skal laves 
i ét stykke og på bedding, så i efteråret 
1985 fik klubben Falcon opgaven at 
rekonstruere modellen ud fra nogle 
krav om, at vingen skulle gøres mere 
simpel, modellen skulle kunne flyve 
med en flad 6,5 cm3 motor, og den 
skulle kunne tilfredsstille hobby
piloternes kunstflyvningskrav.
I Falcon blev byggearbejdet overdraget 
til Allan Sørensen og prøveflyvninger
ne til Svend Plougstrup, der her 
fortæller om projektet.
Hugo Dueholm fortæller i sin artikel 
om »den rigtige« Spitfire og vurderer 
muligheden for at bruge Tore Paulsens 
model i skalakonkurrencer.

Der er egentlig ikke ret meget at sige om 
modellens krop, den er stort set at bygge som 
alle kroppe. Dog kan der nævnes et par ting,

det vil være praktisk for andre at vide, som 
kunne få lyst til at bygge dette prægtige fly.

I stedet for som vist på tegningen at lægge 
en 20 mm balsaklods på oversiden af snu
den, kan man — for at spare på træet (og på 
vægten) — lægge en 10 x  10 mm bjælke i hver 
side og derefter en 10 mm plade som låg. Der 
kan dog bygges direkte efter tegningen.

Ryggen laves efter min mening lettest ved 
at pålime den 10 mm tykke plade i toppen 
først. Når den så er nedhøvlet med det rigti
ge smig, er der to dejligt store limflader til de 
to 3 mm sidestykker. Gør man det modsat, 
risikerer man, at de 3 mm sider ligner guir
lander. Med hensyn til de to fyldklodser ved 
siderorsfinnen, vil det nok være klogt at ven
te med dem, indtil man har samlet både 
krop, hale og vinge. Gør man det, er der 
mulighed for at rette eventuelle skævheder.

Haleplan
Hvad angår haleplanet, er der heller ikke 
mange forskelle fra andre byggerier, ud over 
forkantslisten, der er lamineret af 6 stk. 1,5 
mm balsalister. Det er efter min mening det 
letteste at spænde listerne op over en række

søm, som er slået i byggebrædtet (ikke for 
store mellemrum) og holde dem på plads 
med klemmer. Ved endestoppet må det dog 
anbefales at bruge et søm, som flyttes hver 
gang man starter med en ny liste. Jeg skal 
måske her tilføje, at det sikreste er at lime én 
liste af gangen og lade den tørre.

Vingen
Opbygningen af vingen er speciel, som den 
vil være på grund af den ellipseform den har, 
men af ellipseformede vinger er denne dog 
lettere at have med at gøre end de fleste. Den 
er konstrueret efter samme princip som den 
gode, gamle »Mustfire«, som Svend Ploug-

Allan Sørensen på Falcon’s flyveplads med den færdige Spitfire-semiskalamodel

Kroppen er konventionelt opbygget
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strup som bekendt har fløjet kunstflyvning 
med de sidste par år.

Det anbefales, at alle stumper tildannes og 
udskæres inden man starter på sit byggeri. 
Vær sikker på, at alle de små udskæringer i 
spanterne er med, da det senere er ganske 
besværligt på grund af de meget små dimen
sioner og de mange sammenføjninger i ho
vedbjælkerne.

Når stumperne nu er færdige og alle hak 
og udskæringer er kontrolleret, er vi klar til 
at gå til næste punkt.

Alle spanterne til den ene vingehalvdel 
samt hovedbjælkerne A, B, C og D samles til 
en enhed, således at hovedbjælken A står 
vinkelret på rodspanten. Nu hviler hele her
ligheden på hovedbjælkerne, og er dit byg- 
gebrædt plant, er der således ingen proble
mer med at få vingen lige. Efter at limen er 
tør, kan de øverste støttelister pålimes, og 
først efter at disse er tørre, kan den første 
forkantsliste monteres. Den høvles ned i 
smig med spanterne.

Nu kan forkantsbeklædningen pålimes, 
og umiddelbart efter den bageste beklæd
ning. Herefter er vingen så afstivet, at man 
roligt kan høvle det overskydende træ fra 
hovedbjælkerne væk og pålime den sidste 
beklædning på oversiden.

Hele herligheden vendes nu om på ryggen, 
klodserne som skal fastholde understellet 
monteres, og herefter pålimes den forreste 
beklædning på undersiden. Man kan ned- 
høvle hovedbjælken med det samme, eller 
man kan vente indtil resten af underbeklæd
ningen er monteret.

Inden man går videre, skal krængerorene 
afmærkes på bagsiden, evt. med en nål, såle
des at man nemt kan tegne dem op på forsi
den. Der skal også pålimes hængsellister og 
klodser til rorhornenes befæstigelse.

Resten af den underste beklædning, strips 
og forstærkningshjørner kan pålimes.

Randbuerne kan opbygges af styropor, 
men ellers laves selve buen af krydsfiner og 
fyldklodser af 10 mm balsa.

Når hele vingen står færdig, kan krængro- 
rene udskæres og forsynes med en forkants
liste. Krængrorstrekanter og kabler monte
res.

Om man venter til dette tidspunkt, eller 
man har lavet sin forkantsliste færdig sam
men med beklædningen, er selvfølgelig op 
til den enkelte selv at afgøre.

Finish
Som overfladebehandling har jeg brugt 
almindeligt japanpapir, hvid lim og lak til 
kroppen. Vingerne og halen er beklædt med 
Oracover.

Bemalingen er i danske faner, mat grå, 
mat grøn og på undersiden mat lys grå. Se 
iøvrigt farveskemaet.

Efter bemalingen kan man, for at beskytte 
de matte farver, give hele flyet et tyndt lag 
mat lak.

Spitfire’n i luften
Før prøveflyvningen blev modellens rorud
slag endnu engang kontrolleret. Alt syntes at

(fortsættes på næste side)
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være i orden. Motoren (ny) blev startet og 
under tilkøringen blev radioens rækkevidde 
kontrolleret, hvilket vi i Falcon gør på føl
gende måde: Med »gående« motor får du en 
hjælper til at holde fast i modellen, imens du 
med nedskubbet antenne på senderen (et led 
frit) går ca. 30 meter bort fra modellen. På 
den afstand skal rorene være i ro, når sende
ren ikke betjenes, og gives der f.eks. højde
ror, skal kun højderoret bevæge sig. Under 
testen viser hjælperen med håndbevægelser, 
hvordan rorenes udslag er, så man fra sende
ren kan være sikker på, at kun de ønskede 
bevægelser udføres af modellen.

Efter disse kontroller var Spitfire’n klar til 
start, og det forventede forløb var »motoren 
øger omdrejninger, modellen accelererer, 
løfter halen og letter«, men i praksis måtte 
det sidste ord erstattes med »går på næsen«. 
Årsagen var, at understellet var for stejlt, og 
det blev rettet, således at hjulcentrum kom i 
linie med vingeforkanten. Ikke skalarigtigt, 
men virkningsfuldt, for herefter var der 
ingen problemer med starten, bare der blev 
husket på, at flyet har halehjul, og at man 
derfor skal passe på ikke at komme for tidligt 
i luften ved for længe at holde halen nede 
med højderor (for lille fart ved take-off = 
ingen styring).

Rorudslagene
Første tur i luften var uden de helt store pro
blemer bortset fra, at krængrorenes udslag 
var for lille. De blev ændret, og herefter var 
udslagene:
Krængror: ±15 mm 
Højderor: ±20 mm 
Sideror: ±35 mm

På anden tur var der bedre styring, og der 
var mulighed for lidt »vild« flyvning på god 
afstand med dyk, kraftige vendinger osv. 
uden at noget bragte Spitfire’n ud af fatning. 
Rorudslagene syntes at være korrekte, og der 
var ikke tegn på »metaltræthed«.

Efter de indledende prøveture har Spitfi
re’n været fløjet mere intensivt og meget er 
blevet prøvet, alt sammen uden problemer 
hverken ved lav hastighed, hurtig tomgang, 
let vind. Ingen tendenser til at tabe vinge 
eller lignende, og kun i svingene skal man 
passe på, da modellen her vil tabe højde.

Vi har endvidere også forsøgt at gennem
føre B-programmet i kunstflyvning, hvilket 
forløb ganske godt. Den største fejl var nok 
pilotens træningstilstand, for modellen fløj 
manøvrerne uden problemer, når senderen 
blev betjent rigtigt. Kun var den ikke til at få 
i spin, da vingen har vist sig at være meget 
vanskelig at stalle.

Med de flyvninger, Spitfire’n indtil dato 
har gennemført, har den levet op til de for
ventninger, vi stillede til projektet, som jo 
gik ud på at lave en simplere vingeopbygning 
med et halvsymmetrisk profil, der dels skulle 
give bedre egenskaber ved lav fart og dels 
skulle gøre det muligt at flyve med en mindre 
motor, uden at modellen mistede de kunst- 
flyvningsmæssige egenskaber i Tore Paul
sens grundkonstruktion.

Kort sagt, med denne model får man en 
velflyvende maskine, der ligner sit forbillede 
i luften og tilfredsstiller de flestes krav om 
skalalighed, så længe der ikke er tale om 
egentlige skalakonkurrencer. □

Det rigtige fly:
Lidt om 
forbilledet for 
din model af 
jageren Spitfire
Hugo Dueholm 
fortæller om den legen
dariske jager fra Anden 
Verdenskrig

Sidst på året 1986 blev jeg fra Modelflyve 
Nyt opfordret til at modificere en byggeteg
ning over Spitfire til en arbejdstegning, jeg 
ville finde egnet til Dan-skala-klassen. 
Opgaven lød på, at tegningen skulle illustre
re en af de Spitfire-typer, som har figureret 
inden for dansk militærflyvning, hvorved 
opgaven indsnævredes til én af to typer, 
nemlig Mk. IXe eller PR Mk. XI. Jeg vil alle
rede nu afsløre, at valget faldt på Mk. IXe. 
Jeg vil straks erkende, at jeg var meget glad 
for og noget stolt over opgaven, men som 
tiden er gået, føler jeg, at min glorie i nogen 
grad er blegnet, da sagen ved nærmere efter
syn ikke er helt så enkel, som man ved første 
opringning tror.

For mig er det meget væsentligt, at hvis 
man via en model vil gengive et kendt — eller 
for den sags skyld også et mindre kendt — 
fly, bør man først kaste et blik tilbage over 
den »udkårnes« historie, hvorfor jeg vil 
begynde med at bringe et beskedent uddrag 
af Spitfire’s løbebane.

Lidt historie
I mellemkrigsårene blev det tydeligt, at de 
store nationer i løbet af et ret kort åremål vil
le forlade 1. verdenskrigs langsomme, men 
meget manøvredygtige biplan som jagertype 
af første række. I Vesteuropa var man i Tysk
land og England tilbøjelig til at satse på 
væskekølede rækkemotorer. I midten af 
30’erne udstedte de ansvarlige engelske myn
digheder en specifikation, F36/34, på hvil
ken både Hawker og Supermarine reagerede. 
Af specifikationen fremgik naturligvis, hvil
ke kvaliteter, den nye jager ønskedes at 
opfylde mht. hastighed, stigeevne, ildkraft, 
rækkevidde mm. Mens Hawker tidligere i 
stort omfang havde leveret jagere til Royal 
Air Force (RAF), var dette noget nyt for 
Supermarine, idet dette firmas luftaktivite
ter først og fremmest bestod i, at man i en 
halv snes år havde bygget en række rekordfly 
med henblik på at erobre det stærkt attråede 
Schneider-trofæ, som tildeltes den flytype, 
som var i stand til at præstere den højeste 
hastighed. Et andet aktiv for Supermarine 
var, at flykonstruktøren Reginald Joseph 
Mitchell var knyttet til virksomheden. Han 
var født i 1894 og led allerede på det tids
punkt, hvor prototypen til Spitfire konstrue-
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redes og fløj, af en uhelbredelig cancer
sygdom, og han døde allerede i 1938.

Grundlaget for, at flykonstruktør og 
fabrik kunne opfylde de opstillede krav, var 
naturligvis, at man rådede over en tilstræk
kelig stor og pålidelig motor. En sådan 
motor besad englænderne i skikkelse af 
Rolls-Royce Merlin — på det tidspunkt 
kendt under betegnelsen R-R PV-12. På bag
grund af specifikation og tilgængelig motor 
konstruerede Mitchell og Supermarine den 
første prototype til Spitfire, som benævntes 
K5054. Den gik i luften fra Eastleigh-flyve- 
pladsen nær Southampton d. 6/3 1936 (iflg. 
Jeffrey Quill: A Test Pilots Story), ført af J. 
Mutt Summers. Efter en række flyvninger 
hos Supermarine, blev flyet overladt til 
RAF’s testflyvere for yderligere afprøvning. 
Det kan her indskydes, at K 5054 totalhava
rerede i Farnborough enten d. 2/9 eller d. 4 /9  
1939 — altså enten dagen før eller dagen 
efter den dato, som betragtes som anden ver
denskrigs udbrud. Mig bekendt er ingen 
rester af K 5054 ladt tilbage for eftertiden.

I produktion
Efter tilfredsstillende tests bestilte RAF i 
første omgang 310 stk. Spitfire Mk. I, og ved 
krigsudbruddet i 1939 var ni squadrons helt 
udstyret med Spitfires. Mk. II fremstilledes i 
umiddelbar forlængelse af Mk. I, og begge 
disse typer deltog i stort tal i Battle of Britain 
i sommeren 1940. Mk. III fremstilledes kun i 
et enkelt eksemplar, som anvendtes til for
skellige tests. Med Mk. IV skabtes den første 
ubevæbnede foto-rekognosceringstype, og 
en enkelt Mk. IV udstyredes forsøgsvis med 
en Rolls-Royce Griffon motor, der havde et 
slagvolumen på 37 liter i modsætning til 
Merlin’ens 27 liter. For — som en engelsk 
forfatter udtrykker det — at undgå »confu
sion« blev denne Mk. IV omdøbt til Mk. 
XX, idet det på daværende tidspunkt var 
meningen, at Merlin-drevne typer skulle 
nummereres fra I til IXX og Griffon-drevne 
typer fra Mk. XX og opefter — men ak, eng
lændernes sans for gennemførelse af en 
systematisering er langt ringere end tilfældet 
er i den germanske del af Europa.

I krigens første år var Spitfirens betydelig
ste modstander tyskernes Messerschmidt BF 
109, som det var væsentligt at være jævnbyr
dig med og helst overlegen overfor. Det lyk
kedes så nogenlunde at bevare visse for
spring — først og fremmest mht. snævre drej 
i det horisontale plan, men også hvad angik 
den absolutte operationelle tophøjde var 
Spitfiren den overlegne part. I slutningen af 
1941 begyndte tyskernes Focke-Wulf FW 190 
at tilgå kampenhederne, og den var på alle 
væsentlige punkter Spitfire Mk. I, II og V 
overlegen. Mk. V havde allerede så småt 
overtaget rollen som RAF’s betydeligste 
interceptor ved overgangen til 1942. Hos 
Supermarine arbejdede man målbevidst på 
at forbedre flyet. Mk. VI byggedes kun i ca. 
350 eksemplarer, og det var egentlig den sid
ste Mk., som var skåret over den gamle læst 
mht. udseende. Mk. VII og VIII forbedredes 
på mange punkter: Trykladeren udbyggedes 
således, at den arbejdede i to trin og med to

På trods a f fotografiets dårlige kvalitet kan man tydeligt se Spitfirens smukke linier — og sandsynligvis 
også den danske bemaling, der viser, at dette er en a f de ialt 41 danske Spitfires

hastigheder, hvilket medførte, at motoren 
blev i stand til at præstere større ydelse — 
specielt i store højder, dvs. op til 40.000 fod. 
Det var tanken at udstyre Mk. VII og VIII 
med trykkabine af hensyn til den store ope
rationshøjde, de var beregnet til, men udvik
lingen af en egnet teknik tager naturligvis 
lang tid. Da Mk. V helt tydeligt havde fundet 
sin overmand i tyskernes nye jager, måtte 
man i RAF erkende, at man ikke havde tid til 
at afvente en masseproduktion af VII og 
VIII, hvorfor man i hast konverterede en del 
eksisterende Mk. V’ere til Mk. IX, som pro
duceredes i et antal af 5.609 stk. (iflg. Wil
liam Green: Famous Fighters of the Second 
World War).

Ændringer i løbet af 
udviklingsperioden
Flyets udseende forandredes naturligvis i 
årenes løb. Prototypen og de først leverede 
Mk. I’ere var udstyret med to-bladede de 
Havilland-propeller, hvorefter jagerne for
synedes med tre-bladede propeller til og med 
Mk. V. En anden meget iøjnefaldende 
ændring ved ydret fremkom med Mk. VII, 
der var udstyret med R-R Merlin 64. Merlin- 
motoren var blevet forsynet med et to-trins 
trykladersystem med to hastigheder, hvilket 
medførte et større behov for luftindsugning. 
Det slanke, cigarformede indsugningsmodul 
under venstre vinge blev derfor udbygget og 
blev identisk med modulet under højre vin
ge. Halefinnen ændredes allerede på en del 
af Mk. VIIFerne, idet finnen fik en bredere 
korde ved roden, mens siderorets top tilspid
sedes i forhold til tidligere typers. Mk. VIII 
og IX var tilsyneladende vilkårligt udstyret 
med rundt eller spidst sideror, men her bør 
man nok erindre, at mange Mk. V’ere er

ombygget til de sidst nævnte typer.
Oprindeligt var Spitfire bevæbnet med 8 

maskingeværer, der alle var bygget ind i vin
geforkanten. Bevæbningen viste sig hurtigt 
at være for svag i forhold til de opgaver, flyet 
skulle løse. Bevæbningen styrkedes allerede 
fra Mk. II, idet to af maskingeværerne i hver 
vinge erstattedes af en maskinkanon, hvis 
pibe ragede ud fra vingeforkanten ca. midt
vejs mellem rod og tip. Vinger, der alene før
te maskingeværer benævntes A-vinger, mens 
vinger med to geværer samt en kanon, kald
tes B-vinger — senere (fra Mk. V) kom C- 
vingen eller universalvingen i anvendelse. 
Den var således indrettet, at dens bevæbning 
kunne varieres. Den danske kampjager var 
Mk. IXe, hvilket refererer til, at den i hver 
vinge er udstyret med en kanon samt et stør
re gevær end tidligere.

Som omtalt var intentionen, at Mk. VII og 
VIII skulle operere i virkelig store højder, og 
det var derfor af stor betydning at gøre flyet 
så »rent« som overhovedet muligt. De udsty
redes derfor med optrækkeligt halehjul, en 
finesse, som også var set hos Mk. Ill (1 stk.), 
IV og VI, men som Mk. IX’eren gik glip af, 
da man som omtalt hurtigst muligt måtte 
konstruere denne og kaste den i kamp. Der 
byggedes videre Mk. X og XI, som begge var 
ubevæbnede PR-fly, og hvoraf vort militære 
flyvevæsen modtog 3 stk. Mk. XI — iøvrigt 
de første Spitfires, vi fik leveret, nemlig i sen
sommeren 1947. Fra og med Mk. XII var 
Spitfire udstyret med R-R Griffon-motor, 
bortset fra Mk. XVI, der blev drevet af en 
Packard-bygget Merlin-motor.

Succes -  men
ikke helt uden problemer
Når man læser populære skrifter om Spitfi-
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re, er det næsten altid udelukkende lovord, 
der rammer nethinden — ja, undertiden står 
der faktisk at læse mellem linierne, at Eng
land kom i krig i 1939, men så konstruerede 
man Spitfiren og byggede den i 20.000 
eksemplarer og vandt krigen med dem. 
Sandheden er naturligvis langt mere nuance
ret og for at illustrere dette, vil jeg omtale én 
af de vanskeligheder, man havde med den på 
et tidspunkt:

Fra begyndelsen var alle flyets styreflader 
lærredsbeklædte. Flyet var kendt for at være 
yderst manøvredygtigt, indtil det nåede en 
hastighed på 400 mph = 643 km/t. Ved den
ne hastighed var det næsten umuligt at 
påvirke flyets krængning. Jeffrey Quill skri
ver i sin bog »A Test Pilots Story«, at det var 
»a two hands work« at ændre krængningen 
ved de høje hastigheder. Konstruktører, test
piloter og formentlig også piloter ved kamp
enhederne beskæftigede sig naturligvis 
alvorligt med problemet, men da ingen hav
de det teoretiske svar på spørgsmålet, måtte 
man prøve sig frem. En tilfældig dag startede 
Quill på en testflyvning med Spitfire R 6718, 
som var forsynet med metalbeklædte kræn- 
geror. Samtidig var rorenes bagkanter bety
deligt tyndere end tilfældet var for lærreds
beklædte rors vedkommende. Det viste sig, 
at stivheden ved de høje hastigheder var 
væk, så flyet nu var meget manøvredygtigt 
ved alle hastigheder.

Spitfire i Danmark
Danmark modtog efter Anden Verdenskrig 
41 stk. operative Spitfires, nemlig 3 stk. PR 
Mk. XI, som leveredes aug.-sept. 1947 samt 
38 stk. Mk. IXe, som leveredes i løbet af 
1948-49 (en enkelt ankom dog d. 26/10-47). 
Alle Mk. XI fungerede indtil juni 1955, hvor
imod nogle Mk. IX gik tabt. Kun én dansk 
Spitfire er bevaret. Det er Mk. IXe 41/401, 
der er i Danmarks Flyvemuseums besiddel
se, og den står pt. på Egeskov på Fyn. Dette 
fly havde RAF nr. NH 417, og det gjorde tje
neste i Danmark i tiden 12/1-49 til 13/4-51.

Spitfire er blevet et begreb
Jeg vil runde dette afsnit af med nogle få 
betragtninger over, hvorfor jeg finder Spitfi
re temmelig interessant:

1. Jeg finder det interessant, at en virk
somhed, som ikke tidligere har masseprodu
ceret fly, var i stand til at præge en udvikling, 
samt gøre sit produkt så kendt, at det en 
menneskealder senere stadigvæk eksisterer 
som et begreb — også hos ikke-flyveinteres- 
serede.

2. Jeg finder flyets udseende interessant — 
og smukt. Dets krop er meget slank, vinger
ne er karakteristiske ved bagkantens ellipti
ske form og dets haleplan/højderor er ligele
des harmonisk ellipseformet. I luften er flyet 
en skønhed, hvis lige jeg indtil nu ikke har 
set. Jeg erindrer heller ikke at have hørt 
nogen betegne dens karakteristiske motorlyd 
som »støj«.

Spitfire som skalamodel
Den er endnu ikke løst, men godt påbegyndt. 
Jeg modtog fra Lars Pilegaard en tegning,

som er udfærdiget af Tore Paulsen. Jeg skal 
ikke fraråde nogen at anskaffe tegningen og 
bygge efter den, men der skal så mange og 
omfattende justeringer til for at gøre den 
egnet som grundlag for bygning af skalakon
kurrencemodeller, at jeg så mig nødsaget til 
at kassere den. Hermed være ikke sagt et 
ondt ord om de modeller, der er bygget ud fra 
den eller deres flyveegenskaber. Efter at have 
konfereret med Lars sendte han mig andet og 
mere materiale, nemlig Scale Aircraft Quar
terly med en indlagt tegning af Ian Peacock’s 
Electric Spitfire IX samt tegninger af Spitfi
re Mk. IX fra forsvarskommandoen.

Da jeg bygger middelmådigt, henvendte 
jeg mig til min klubkammerat Kristian Mad
sen, som er i besiddelse af de fornødne evner, 
og han indvilligede straks i at være med til at 
løse opgaven. Vi blev enige om, at vi ville 
arbejde primært ud fra Ian Peacock’s teg
ning, men da den kun målet 1.080 mm i 
spændvidde, ville vi multiplicere dens

En dansk Spitfire placeret på sine tre hjul

dimensioner med 1,5, hvorved vi fik en 
spændvidde på 1.620 mm. Vi er ret sikre på, 
at modellens vægt vil ligge på omkring 4 kg 
uden brændstof.

Vi gik straks i gang med at udarbejde 
arbejdstegning, skære træ ud og endelig at 
bygge. Når jeg skriver vi, mener jeg Kristian, 
men det skal til hans ros indrømmes, at jeg 
har fået lov til at være til stede under arbejdet 
efter ønske og behov.

Da Kristian også er veludrustet med 
maskiner og værktøj, satte han en lille serie
produktion igang, idet vi får bygget to ens 
modeller. Den første er klar til maling (vi 
mangler endnu numrene på malingen), den 
anden, som bliver min, er knapt så langt 
fremme.

I et kommende nummer af Modelflyve 
Nyt vil vi forsøge at give så god en beskrivel
se som muligt af vor fremgangsmåde, og vi 
håber også, at modellerne til den tid har 
været i luften. □

Våbenhjælp
1 flyvevåbnets nyere historie hører man 
ofte om, at den og den maskintype er 
leveret til Danmark som våbenhjælp fra 
de allierede. Det er imidlertid ikke nogen 
ny opfindelse, for under krigen skete det 
samme, men med modsat fortegn, og selv 
om det lyder som en and, modtog RAF 
rent faktisk den 9. april 1942 tre Spitfires 
købt og betalt med 38.000 pund indsam
let blandt danske i den frie verden.

Maskinerne skulle have været starten 
på en ren dansk eskadrille, og ved over
dragelsen blev flyene da også overdraget 
tre danske piloter med tilhørende dansk 
betjeningsmandskab, men mere blev det 
øjensynligt ikke til, selvom om der var 
danskere nok spredt rundt om i det engel
ske luftvåben.

De tre Spitfires havde iøvrigt alle dan
ske navne, der sammen med et dansk 
splitflag var malet på hver side af krop
pen lige foran canopyet.

Maskinernes navne kendes som »Niels 
Ebbesen«, »Skagen Ind.« og »Valdemar 
Atterdag«, men hvem der fløj dem, og 
hvorlænge fremgår ikke af mine papirer, 
men det er der måske en af vore læsere, 
der har rede på.

Til gengæld har jeg et billede, hvor tek
sten fortæller, at flight-officer Henning 
Pedersen har fået tilladelse til at navngive 
sin Mosquito »King Kristian D. X« samt 
at påmale danske flag, og det kan måske 
interessere vore jyske Mosquitobyggere.

Lars Pilegaard

32



Læserbreve

Papkasser og modelfly
Jeg har netop modtaget Modelflyve Nyt nr. 1/87 
og brugt hele lørdagen til at studere det nøje (i dag 
hedder det vist »nærlæse«). På side 44 står der 
»Årets mindste RC-fly« — en konkurrence om at 
bygge og flyve med den mindste RC-model i 1987. 
Efter at have læst teksten igennem sagde jeg til mig 
selv, at det lød jo interessant — men der var noget 
galt. — Jeg læser det igennem én gang til, og nok 
engang. Nu sidder jeg godt nok midt på heden 
(læs: verdens navle), men alligevel, der er stadig 
noget mystisk. Så går det op for mig, at det er reg
lernes pkt. 1. Dette punkt forekommer at være 
uden nogen som helst forbindelse med resten af 
teksten.

»Modellens størrelse fastsættes ud fra, hvor 
stor en papkasse målt i kubikcentimeter, du i givet 
fald skal anvende for at postsende din model i fly
veklar stand.« — Jamen, jeg troede, det gjaldt om 
at bygge den mindste flyvedygtige model, ikke en 
afprøvning af det kongelige danske postuvæsens 
evne til at transportere papkasser. Der står jo hel
ler ikke noget i den øvrige tekst om at sende 
modellen pr. post — jeg troede, den skulle flyve. 
Den efterfølgende tekst anviser jo kun én af 
måderne at finde ud af papkassens størrelse på. 
Den kunne jo f.eks. ligge på skrå eller være skilt 
ad.

»Alle mål afrundes til hele centimeter.« — Når 
vi fortsat tænker på papkassen, skal man vel runde 
tallene opad, hvis modellen skal kunne være i kas
sen. Så husk, hvis du bygger en model til denne 
konkurrence, så skal den ikke alene være lille, den 
skal også kunne flyve og — ikke mindst — den skal 
kunne sendes et eller andet sted hen i en papkasse.

Nå, spøg tilside, balsakniven fat — Hvis hele 
afhandlingen i punkt 1 er lavet for at finde frem til 
de tre mål, der skal opgives på tilmeldingskupo
nen, så er konklusionen simpel: Hvorfor gøre 
noget let, når det med en lille smule anstrengelse 
kan gøres besværligt.

PS: Hvad med en konkurrence om årets mindste 
flyvende papkasse?

PPS: Hvor skal den hulens papkasse sendes 
hen?

Med venlig hilsen,

JOHN MOLLER 
Linåvænget 44. "451 Sunds

Kære John.
Tak fo r  dit brev.

Nej, det er ikke altid let, når man vil være 
pædagogisk. Hele omsvøbet med papkassen 
skyldes vort ønske om al forklare — synliggøre 
(visualisere, som man siger på reklamebureauer
ne) — hvordan vi finder frem  til den mindste 
model. Vi går ikke efter vægt. Heller ikke efter 
spændvidde eller kropslængde, men efter den 
kombination a f mål, der hedder spændvidde x  
højde x længde. For nemheds skyld — målestok
ke har aldrig været helt ens — nøjes vi med 
dimensionerne i hele centimeter, og det er i orden 
at runde ned (eller op, hvis man vil give konkur
renterne den fordel!). Resultatet a f tre centimeter- 
må! ganget med hinanden bliver således udtrykt i 
kubikcentimeter.

Heraf følger, at en model med spændvidden 70 
cm, længden 60 cm og højden 20 cm i vor konkur
rence vil være præcis dobbelt så stor som en

model med spændvidde 70 cm, længde 60 cm og 
højde 10 cm! Eller lige så stor som en model med 
spændvidde 140 cm, længde 60 cm og højde 10
cm!

Sagt på en anden måde — hvis man vil gøre det 
godt i konkurrencen, så skal man måske overveje 
at gøre meget ved modellens højde og længde, 
mens spændvidden — som er vanskeligst at redu
cere på en flyvedygtig modet — kan holdes på et 
rimeligt niveau.

Hvem siger, at årets mindste flyvende papkasse 
ikke går hen og vinder denne konkurrence? Og 
hvis det nu sker — så behøver man slet ikke at 
pakke modellen ind, når den skal sendes til fo to 
grafering fo r  at komme i Modelflyve Nyt!

Vi glæder os til at se dit bud på årets mindste 
RC-fly!

Mange hilsner, Per Grunnet

Piper Cub som 
begyndermodel
Jeg går ud fra, at Richard Henriksen, Glostrup, 
har modtaget et særnummer af Modelflyve Nyt, 
når han i nr. 1/87 hævder, at jeg skulle have givet 
udtryk for at være i besiddelse af flyveerfaring af 
bemærkelsesværdig karakter — jeg har ikke kun
net finde en sådan påstand fremsat af hverken 
andre eller mig selv i de udgaver af bladet, som jeg 
har modtaget.

Richard skriver, at »de lokale« ikke skal bestem
me, hvilken model, folk skal købe. Med »folk« 
regner jeg med, at Richard som jeg regner begyn
dere. Vi er enige. Vi lokale skal i den retning ikke 
bestemme noget overhovedet. Men vi lokale har 
ret til at bestemme, hvilke modeller vi ikke vil 
acceptere som instruktionstyper.

Jeg skal ikke her forsøge at gendrive, at de Piper 
Cub’s, som Richard er stødt på, har fløjet af sig 
selv — det er mig bare ufatteligt, at disse modeller 
ikke anvendes fritflyvende, da radioudstyr som 
formentlig bekendt er ret kostbart.

Det, der var min intention med mit indlæg i 
Modelflyve Nyt 6/86, var ikke at tage nogen glæde 
fra nogen mht. »drømmeflyver«. Når den nye 
RC-pilot har lært at flyve, står det naturligvis hen- 
de/ham frit for at komme med og flyve med sin 
»drøm«, men da jeg ved, der er mange og robuste 
træningsmodeller på markedet, finder jeg det sta
digvæk af stor betydning, at begyndere kommer 
med typer, som ikke blot har rimelige flyveegen
skaber, men som også kan tåle nogle skrub i for
bindelse med elevens første landinger.

HUGO DUEHOLM 
Tinghusvej 16, 9640 Farsø

Modelflyvning 
-  en farlig hobby???
Vi er desværre mange modelflyvere, som ikke rig
tig har gjort os klart, hvor farligt det egentlig er at 
være modelflyver. I de fleste tilfælde forbinder vi 
det farlige med at slå fingrene på propellerne, skæ
re fingrene eller måske at vores model går i stykker, 
vi leger med vores legetøj uden at have respekt for 
legetøjet — vores modeller.

I 1980 deltog en hollandsk modelflyver, Arne 
Koch, i en konkurrence i Belgien, hvor der blev 
fløjet linestyret combat. Desværre var pladsen 
ikke alt for stor (et velkendt problem), så arrangø
rerne havde for at udnytte området så meget som 
muligt lavet opmærkningerne af banerne lige til 
den lille side. Under den almindelige træning hav
de Arne netop fløjet og var gået uden for den 
afmærkede bane for at overlade den til en anden, 
som fløj lidt rundt alene. Da Arne ville hente sin 
model, som lå uden for banen, blev han ramt i ryg

gen af den combatmodel, som da blev fløjet på 
banen.

Combatmodellen var forsynet med en 2,5 cm! 
gløderørsmotor, og ialt vejede den ca. 400 gram. 
Modellens hastighed har været ca. 150 km/t. Alt
så ialt noget, som kan synes rimelig småt og ufar
ligt. Hvordan er tallene for din model?

Ved uheldet fik Arne smadret to ribben, som 
sendte bensplinter ind i lungerne. Han tilbragte en 
uge i respirator under intensiv behandling, og efter 
hospitalsopholdet var han sygemeldt i et år. Stadig 
har han mén efter uheldet, idet han ikke kan holde 
til at løfte over 10 kg.

Såfremt modellen havde ramt ham ganske få 
centimeter anderledes (rygsøjlen), havde han i hel
digste fald været lammet.

Udgifterne i hård valuta nærmer sig 1.000.000 
D.kr.

Det hele startede som en ganske almindelig dag 
— som de fleste af vore flyvedage — men slutnin
gen! Gør dig selv den tjeneste at tage alle de sikker
hedshensyn som overhovedet er muligt i dag, i 
morgen, ja, altid. Pas på med dine modeller — de 
kan være farlige, endda meget farlige.

Som en lille afsluttende bemærkning — såfremt 
sådan et uheld var sket f.eks. under en opvisning, 
hvor forsikringen ikke gælder, ja, så havde det 
været dig, som skulle af med 1.000.000 kr. — og 
har du dem ikke, tja, så fjerner vi først alt, alt, 
hvad du har af værdi: Bil, båd, hus, motorcykel, 
knallert, video, sommerhus, campingvogn osv., 
osv. Husk i den forbindelse, at du sikkert har fæl
leseje med din kone.

Bagefter fortsætter vi hele din levetid med at 
tage en del af din løn — så du aldrig bliver ejer af 
noget.

Tænk dig om, før du enten bliver invalid eller 
slår andre til invalid.

Er det f.eks. den risiko værd — bare for at give 
opvisning for nogle forholdsvis uinteresserede 
mennesker et andet sted end på flyvepladsen???

Flyv sikkert = overhold altid alle sikkerhedsbe
stemmelser + lidt mere!

BENNY FURBO 
Samsøvej 2, 7400 Herning

Flere spørgsmål
Da jeg havde læst Preben Nørholms svar på mit 
indlæg i Modelflyve Nyt 1/87, må jeg tilstå, at jeg 
var et stort spørgsmålstegn, og jeg vil godt forkla
re hvorfor.

Da man på repræsentantskabsmødet diskutere
de spillene, gik PN på talerstolen og fortalte, at 
grunden til, at unionen havde betalt disse, var bl.a. 
for at nogle konkurrencefolk kunne holde sig på 
toppenog at prisen var alt for uoverkommelig for 
en klub. Derfor er det med undren, at jeg nu ser, 
PN skrive, at det ikke er uoverkommeligt for en 
klub at betale disse spil.

Da spillene nu er færdigudviklet, var det måske 
en idé for unionen at sælge dem til højestbydende, 
på den måde har unionen økonomisk deltaget i 
udviklingen og fået skabt nogle gode spil, og hvis 
de kan sælges, kan unionen måske endda tjene 
penge på dem.

PN skriver, at han ikke ligner et stort spørgs
målstegn, da jeg har udtalt mig anderledes på 
repræsentantskabsmødet. Her vil jeg godt bruge 
RC-unionens formands ord: »Det er løgn,« hvad 
PN dér skriver (personligt bryder jeg mig ikke om 
det udtryk). Jeg udtalte mig ikke om noget som 
helst på repræsentantskabsmødet, faktisk sagde 
jeg ikke en lyd, og grunden til det er, at jeg under 
hele mødet havde travlt med at skrive ned, hvad 
der blev sagt. Mit navn er jo heller ikke nævnt i 
unionens referat fra repræsentantskabsmødet, så

(fortsættes næste side)
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hvor PN har den opfattelse fra, at jeg skulle have 
udtalt mig om konkurrencesporten, er mig en 
gåde.

I indlægget spørger jeg ikke, hvad forskel der er 
på konkurrence- og skalafolk, jeg ville blot gerne 
vide, om en hobbyflyver kan få dækket sine udgif
ter til startgebyr mv., når man deltager i hobbytræf 
i udlandet, og om unionen synes det er en rimelig 
fordeling af unionens penge. Men efter hvad jeg 
kan læse, er der vist ikke svaret på dette.

PN synes ikke om mine beregninger og skriver, 
at de 39.180 kr., som ikke er for licenser, men de 
gør os til partnere i fællesskabet af alle danske 
luftsportsudøvere. Er det ikke mange penge for at 
være i et fællesskab, man ikke har gavn af (med 
mindre det er en gave til KDA). Men der er måske 
nogen, som har brug for fællesskabet i KDA?

PN skriver ligeledes, at kun en trediedel af 
sportsudvalgets udgifter er gået til afgifter i for
bindelse med internationale mesterskaber. Det er 
vist ikke helt rigtigt, der er brugt over halvdelen af 
SU’s samlede udgifter, og det er mindst 30.974 kr. 
som man kan læse af SU’s regnskab.

Hvis PN mener, at sætternissen har stjålet et nul 
fra de 70 konkurrencefolk, mine beregninger er 
lavet ud fra, har nissen vel også stjålet et nul fra de 
500 hobbypiloter.

Men jeg kan godt skære det lidt mere ud (ikke i 
pap). De 70 konkurrencefolk er et ca. tal og kan 
svinge. Ud af de 70 er der mange gengangere i de 
forskellige konkurrencer, der er lavet rundt 
omkring forstået på den måde, at den enkelte pilot 
godt kan have deltaget i 5-10 forskellige konkur
rencer, uden dog at skulle gælde for 5-10 piloter. 
Det samme gør sig gældende for hobbypiloterne.

Tiden på at skrive disse rettelser til PN havde jeg 
meget hellere brugt på at lave min Fløjte-Marie 
færdig, eller videreudvikle den Guggi, som jeg 
netop har bygget og tilfløjet, der er forøvrigt nogle 
stykker i vores klub, som vil forsøge at lave Guggi 
om til biplan.

Eller jeg kunne være taget ud og flyve med min 
Tjuk, hvorpå der er monteret en 0,8 cm1 motor, nu 
hvor vejret er blevet så godt (skyfrit, 13° i solen). 
Pudsigt nok er de tre ovenstående modeller bygget 
efter Modelflyve Nyts folde-ud-tegninger, som 
åbenbart ikke vil komme mere.

Efter at have læst hele Modelflyve Nyt 1/87 vil 
jeg da godt komme med et par kommentarer til de 
forskellige indlæg:

1. Lynportræt af Erik Jepsen:
Grunden til, at der er opstået en kløft mellem hob
byflyvere og konkurrenceflyvere er formentlig den 
skæve fordeling af unionens penge. Hvad med at 
dele pengene, så de to grupper får lige meget, dvs. 
ca. 37.000 kr. til hver. Så skulle der vel ikke være 
noget at klage over, vel?

2. Folde-ud-tegninger:
Disse har man af nød måttet spare væk. Der har 
åbenbart ikke været penge nok med det kontin
gent vi har p.t. (215 kr.). Hvis Sportsudvalgets 
bevillinger bliver reduceret til samme størrelse 
som Hobbyudvalgets, kan det overskydende beløb 
bruges til folde-ud-tegninger. Alle, også konkur
rencepiloter, kan få glæde af disse tegninger.

3. Pressesekretær:
Den idé er vi (Modelflyveklubben Ørnene) med 
på. Vi vil senere komme ind på, hvordan vi har 
bygget omkring 10 Fløjte-Marier på klubbasis, og 
hvordan vi vil prøve formationsflyvning med dis
se.

4. Modelflyve Nyt:
Bladet som forener alle modelflyvepiloter i Dan
mark, og som de sidste par år har været af virkelig 
god kvalitet, også indholdsmæssigt.

Dette blad bør man ikke skære ned på!!! At 
aflønne Per Grunnet kan kun ses som et skridt i

den rigtige retning, da Modelflyve Nyts redaktio
nelle arbejde er meget tidskrævende.

Med venlig hilsen,
Modelflyveklubben ØRNENE 

v. Bo Bojsen
Kongelundsvej 99, 2300 Kbh. S

Vi har sendt brevet til Preben Nerholm, som her 
svarer:

Kære Bo.
Det kan godt være, det er løgn (det hedder det fak
tisk på jysk, når det er urigtigt). Jeg kan have for
vekslet dig med en sidemand. Du har givetvis ret. 
Undskyld. Jeg husker ikke alle 70 navne, altså de 
70, der deltog i repræsentantskabsmødet. Men 
hvad du ikke har udtalt der imod konkurrence
sporten, har du sandelig fået afløb for nu og i 
februar-bladet. Nok om det.

Høj startsspillene: Udviklingsprojektet kræve
de alle unionens gode kræfter. Hvad jeg fejlagtigt 
udtrykt mig, som du skitserer, havde jeg haft ret 
svært ved at forklare, at jeg selv to måneder tidli
gere startede min Lotus i omtalte private kopi. Og 
det ville nok også have fået tre styringsgruppe
medlemmer til at fare op med dementier. Spillene 
er allerede solgt. Over hele verden undtagen Afri
ka og Sydamerika, ligesom australierne endnu 
kun har læst om dem i udenlandske blade. Men vi 
får selvfølgelig ikke penge — sådan fungerer 
modelflyvning ikke — ligeså lidt som vi har betalt 
Deutsche Aero Club for de indledende ideer; eller 
lige så lidt som du betaler licensafgifter for at byg
ge danske eller udenlandske konstruktioner her i 
bladet.

Muligvis mener du, at vi skulle sælge unionens 
spil sådan helt fysisk? I givet fald vil jeg opfatte det 
som en spøg, men samtidig forklare, hvorfor det er 
helt utænkeligt. 90% af spillenes »værdi« er entu
siastisk, frivillig og gratis arbejde, der er »foræret 
unionen som gave«. Hvis din mormor strikker dig 
en skøn sweater, så er du et skarn, hvis du sælger 
den til garnprisen eller for økonomisk vinding. 
Ideen har faktisk været testet for nogle år siden. 
En fuldskala svæveflyveklub brugte 3 år på et 
revolutionerende nyt spil til 50-60.000 kr. til sup
plering af det gamle. En besøgende tysk klub til
bød at efterlade deres splinternye ASK-21 til
400.000 kr., hvis de måtte tage spillet med hjem. 
Det grinede de meget af det år! (Se Flyv 3/87). Mig 
bekendt har ingen dog været så spøgefulde at byde 
på unionens spil.

Ingen får støtte til deltagelse i almindelige kon
kurrencer i udlandet. Om noget andet skal gælde 
for hobbytræf, er Sportsudvalget uvedkommen
de. En undtagelse er unionens udvalgte landshold 
til NM, EM og VM, hvilket er ganske naturligt i 
enhver sportsorganisation.

39.180 for noget man ikke har gavn af: Jo, det er 
for mange penge. Nogen der har brug for KDA? 
Ja, alle! Også RC-Ørnene. Det er ren polemik, det 
du skriver om KDA.

»PN skriver, at en trediedel af SU’s budget er 
gået til afgifter ved internationale mesterskaber« i 
udlandet, helt præcist 23.007,41. Læs SU’s regn
skab 85/86. Om igen! (Men 30-35.000 er måske et 
godt gæt på 86/87 regnskabet til sin tid).

Hjælp! 70 konkurrencefolk — skal vi grine af 
den hele året? Hvis du helt personligt sørgede for 
at gøre det til »71«, hvis du forstår hvad jeg mener, 
så får du også andel i morskaben både på den ene 
og den anden måde.

Jeg studsede også lidt over Erik Jepsen’s 
»kløft« mellem HU og SU (vel nok en lidt kort og 
upræcis formulering). Jeg og hele SU har altid 
haft et fortrinligt samarbejde med HU. Hvert år 
siden HU’s oprettelse har jeg inviteret en HU 
repræsentant til SU-møde, hvorunder vi ikke blot 
med sædvanlig modelflyve-Iune har løst alle 
grænseopgaver i fællesskab, men også i høj grad

har beriget hinanden med inspiration. Problemet 
er for mig at se, at enkelte klubrepræsentanter ved 
repræsentantskabsmøder indirekte har givet 
udtryk for, at der skulle være lighedstegn mellem 
aktiviteter og penge. Et tidligere lidt for stort 
»gennemtræk« i HU har måske aktualiseret dis
kussionerne. Alle aktiviteter — i klubberne — i 
HU — i SU — er 90-100% filantropisk idealisme 
og sved, og nogle opgaver udgør en tung rest, der 
også koster penge, og elitesport samt opbygning 
hertil har det med at ligge i den dyre ende i alle 
sportsgrene. Tager vi FU (Flyvepladsudvalget), så 
har de stort set ingen udgifter bortset fra sved — de 
er slet ikke med på budgettet. Vi kan ikke undvære 
hverken HU eller SU, men er FU ikke vigtigst af 
alle? Uden flyvepladser og ordnede relationer til 
Luftfartsdirektoratet kan HU og SU, ja hele unio
nen godt pakke sammen. Og lade Stålvalseværket 
lave spillene om til nipsenåle.

Det kan vi for resten også godt, hvis vi en dag af 
en eller anden grund løber tør for idealisme og 
entusiasme. Derfor, Bo: Stil dig op ved min skul
der og forsvar alle de kræfter, der beriger model
flyvningen uanset om de arbejder i klubberne eller 
det ene, det andet eller det tredie unions-udvalg — 
eller for bladet, der er unionens langt dyreste akti
vitet, men som også kun har idealisme som egent
ligt fundament. Der er allerede trængsel. Vi er 
mange. Vi er langt de fleste. Og vi har ret.

Venlig hilsen,
PREBEN NØRHOLM 

(formand for RC-unionens Sportsudvalg)

— Tak fo r  de pæne ord om bladet, Bo. Jeg og de 
øvrige medarbejdere på bladet er altid meget tak
nemmelige fo r  at få  tilbagemeldinger fra vores 
læsere — også selv om reaktionerne ikke er så 
positive som dine.

Hverken redaktionen eller Dansk Modelflyve 
Forbunds bestyrelse (som er ansvarlig fo r  udgi
velsen a f Modelflyve Nyt) er glade fo r  beslutnin
gen om at spare på fuld-størrelses-tegningerne. 
Men vi vurderer, at det er et rimeligt sted at spare
— dels fordi det er temmelig dyrt at lave disse teg
ninger, men også fordi der er meget ulønnet idea
listisk arbejde forbundet med udvikling a f disse 
modeller— den arbejdskraft kan vi sagtens bruge 
på andre områder! Og du vil aldrig komme til at 
mangle tegninger tiI spændende modeller at byg
ge, hvis du f.eks. dykker ned i de oceaner a f teg
ninger der er tilgængelige fra  de store engelske, 
tyske, franske og amerikanske modelflyveblade.

En sidste ting: Aflønning a f én medarbejder og 
ikke a f alle de andre er ikke nogen god idé. Derfor 
har Dansk Modelflyve Forbunds bestyrelse 
besluttet at arbejde hen imod at indstille afløn
ningen a f chefredaktøren, så snart det bliver 
muligt. I  øjeblikket betales der løn fo r  ca. 300 
timer — og mit redaktørjob kræver ca. 600 timer 
årligt — så der er »kun« tale om en delvis afløn
ning. Det er både mit og bestyrelsens håb, at det 
vil lykkes at dele jobbet ud på flere personer, såle
des at det ikke bliver så tidskrævende, at afløn
ning er nødvendig.

Den anden løsning på problemet — aflønning 
a f alle — ville være så omkostningskrævende, at 
du roligt kan sætte et nul efter de 215 kr. i unions
kontingent, hvis det skulle realiseres.

Mange hilsner, Per Grunnet

Hermed betragter vi denne debat fo r  afsluttet i 
bladets spalter. red.

Indlæg sendes til:
Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Blomstervænget 21 
5610 Assens
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Ducted fan seminar i Valby

Fra det tyske Impeller Træf 1986 i Karback — er del ikke et herligt syn? Foto: Arvid Jensen

Efter opfordring fra flere modelflyvere an
gående ducted fan, fik undertegnede en lille 
notits i Modelflyve Nyt 5/86 om at henvende 
sig, hvis man var interesseret i dette emne.

Efter de første 15 henvendelser viste det 
sig, at der var stor interesse for at holde et 
seminar om dette emne. Så jeg gik igang med 
at finde et lokale og fastsætte en dato. Tan
kerne er jo senere at lave et flyvestævne for 
ducted fan her i landet.

Søndag d. 22. februar kl. 10 var så dagen, 
hvor vi 19 mand mødtesi dejlige lokaler, som 
Jørgen Bjørn havde skaffet, med gode facili
teter såsom tavle, overheadprojektor, kaffe
maskine o.lign.

Vi startede med, at hver enkelt præsentere
de sig og fortalte om, hvilke ting man var 
igang med. Derefter gik det slag i slag med 
Jørgen Bjørn som en god ordstyrer. Første 
punkt var at diskutere blæserne Bauer, 
Byron og Boss samt om forskellen mellem en 
trækker og skubber blæser og fordele kontra 
ulemper ved de to systemer.

Derefter om beregninger på luftmængden 
til blæseren og beregning af diameter på 
afgangsrøret i forhold til den blæser, man 
bruger. Som næste punkt fortalte Sven 
Thomsen og Niels Shieldrup om deres store 
projekt, en F-16 i størrelse 1:6, det vil sige en 
størrelse på 2,35 m i længde og en spændvid
de på 1,48 m. Beregnet vægt 7-8 kg og en 
selvkonstrueret blæser, der er ved at blive 
testet i denne tid, med to motorer, og man 
regner med et tryk på ca. 6-7 kg, men måske 
lidt mere, det vil sige, de får et tryk/vægt for
hold på 80-88%, og det må siges at være 
godt!

Så var klokken blevet 12, og vi holdt mid
dag. Ca. kl. 13 fortsatte vi så. Mogens Gjer- 
lev viste sin lille blæser til en 1,8 cm5 motor, 
som han er igang med, og han viste også nog
le selvkonstruerede blade til en fan.

Diskussionen derefter var om, hvordan 
man forbedrer en blæser, og det store spørgs
mål er, hvordan vi får en stor ydelse ved lave
re omdrejninger sammensat med de støj
problemer vi har med de omdrejninger, 
motorerne skal køre med i dag, for at vi kan 
få tryk nok. Der er så nogle, der vil gå i gang 
med at udarbejde en lydpotte, der dæmper 
bedre end dem vi bruger i dag, uden at man 
mister for mange omdrejninger. Vores pro
blem i dag er jo, at vi næsten ikke kan flyve 
på pladserne, fordi vi ikke kan overholde 
støjgrænserne, men det må vi håbe bliver 
løst i nærmeste fremtid. (Jeg er selv i gang 
med en stor blæser (Bauer), mindre motor, 
anden dæmper og lav vægt på flyet, så vi får 
se).

Ca. kl. 14 så vi på de maskiner og dele, der 
var taget med. For at nævne nogle: f.eks. 
John Borgen med hans flotte Airbus A-300,

René Jeppesen med Draken og Keld Beck 
med Phantom F-4.

Vi sluttede med at se videofilm med duc
ted fan flyvning, som jeg selv har optaget ved 
fire stævner i Tyskland.

Til sidst aftalte vi at mødes igen, når Hob
byudvalget holder pilotmøde i april måned 
på Flyveskolen. Tid og sted findes andet
steds her i bladet.

Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at 
jeg er igang med at lave et kartotek, der skal 
indeholde hvilke tegninger, byggesæt, blæse
re og motorer, der findes på markedet, og 
hvem der forhandler dem. Derfor en opford
ring til dem, der ligger inde med viden om 
disse ting. Ring og lad mig vide, hvad I ken
der til. Tanken er at hjælpe alle ducted fan 
interesserede med, hvilke ting der er i udbud 
i dag, og hvor de kan købes.

Der er også lavet en adresseliste over dem, 
der er igang, eller dem der vil igang med at 
bygge ducted fan modeller □

Kontakt: Arvid Jensen
Sdr. Vedbyskovvej 29 
4800 Nykøbing F 
Tlf. 03 85 96 95

PS: Når der er luft fra fan’en 
går det godt fra banen

HANDELSLÆRLING SØGES
Vi søger en handelslærling med interesse 
for modelhobby. Du må helst have EFG 
handel og kontor, men anden uddannelse 
kan også komme i betragtning.
Da vi hovedsagelig er et importfirma, er det 
nødvendigt med gode kundskaber i 
engelsk og tysk.
Tiltrædelse senest d. 1/8 1987.
Skriftlig ansøgning til:

Silver Star Models 
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro 

Telefon 08 52 02 56

I forgrunden John Borgens Airbus A-300, mens Vagn Lauersen og John Borgen (med pibe) diskuterer 
i baggrunden. Foto: Arvid Jensen
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Det sejrende vesttyske hold med »hjælpere«, så 
de ikke får fedtede fingre. Fra venstre Tobias 
Schultz, holdleder Ernst-Peter Kattelmann, 
Peter fVessels og yderst til højre Europamester 
Bertram Lossen. Modellerne er Flashlight i 
midten omgivet a f to gange Challenge. De tre 
damer på billedet er åbenbart kun med til pynt 
— vi har i hvert fald ingen oplysninger om 
navnene (hvem sagde, at der ikke findes 
kønsdiskriminering inden fo r  modelflyvning?).

EM i RC-kunstflyvning klasse F3A
-  samt en række betragtninger over F3A-klassens øjeblikkelige status
Peter Christensen, RC klubben Falcon, 
har været til EM i Frankrig og  
delagtiggør os i sine observationer. 
Peter er for tiden udenlandsdansker i 
Schweiz, hvilket gjorde rejsen 
overkommelig. Det er dog ikke hele 
forklaringen, for Peter er slet ikke 
ukendt med det lille ekstrajob, det er 
at pudse DM -pokalen.

Det tredie Europamesterskab i RC kunstflyvning 
blev afholdt nær Toulon ved en franske Riviera. 
Ligesom Preben Nørholm ved EM F3B var jeg ene 
om at repræsentere Danmark. I modsætning til 
Preben bar mine modeller dog hverken jødestjer
ne eller Tricoloren, de var blot rød/hvide (— vi så 
også et Dannebrog på Preben’s model fra EM, 
red.).

Stævnet havde ialt 46 deltagere, hvoraf 7 var 
gæstepiloter: 3 amerikanere (Tony Frakowiak, 
Koger og Steve Helms), én canadier (Ivan Kristen
sen) og for første gang viste også kineserne sig på 
arenaen (Liu Aykyang, Tan Yebin og Fan Min). 
Blandt savnede deltagere var verdensmesteren 
Hanno Prettner fra Østrig. Det finske hold bør i 
denne forbindelse også nævnes. De udeblev ikke,

men det gjorde deres modeller de tre første dage af 
stævnet. Det skyldtes en strejke i det franske luft
fartselskab Air France. Finnerne fik dog lov at 
flyve de manglende flyvninger forskudt.

Det kan måske undre, at mesterskabet blev af
viklet i vindstyrker svarende til solide danske for
hold. Det var den såkaldte Mistralvind, der her
skede. Bortset fra, at modellerne ikke lå roligt i luf
ten, var de største problemer i den stærke blæst 
forbundet med landingerne, der skulle foregå ind 
over et læhegn.

Der blev fløjet fire indledende runder og to fina
lerunder for de ni bedst placerede piloter. Resulta
tet var, at Bertram Lossen, Vesttyskland blev Euro
pamester foran Wolfgang Matt, Lichtenstein og 
med Ivan Kristensen, Canada på trediepladsen i 
den uofficielle konkurrence, hvor ikke-europæer- 
ne også deltog. EM for hold blev for tredie gang i 
træk vundet af Vesttyskland med Italien og Eng
land på de følgende pladser.

Det må siges at være velfortjent, at Bertram 
Lossen vandt, Han flyver meget harmonisk med 
praktisk taget ensartet hastighed gennem manøv
rerne. Ligeledes styrer han modellen præcist uan
set vindstyrke og retning, således at eksempelvis 
lodrette ben i manøvrerne virkeligt er lodrette uan
set om det så betyder, at modellens stilling ikke er

Peter Christensen selv med sin »Fresh Arrival«

lodret. Kineserne bør også nævnes for deres præ
stationer. Deres indledende flyvninger var ikke 
indtryksfulde, men de kom, de så, og de lærte. For
tsætter de i samme tempo, vil de hurtigt kunne 
blande sig i toppen af eliten.

For dem, der hævder, at kunstflyvningsmodel
ler er nogle larmende uhyrer, vil jeg gerne pointere, 
at denne klasse som den eneste har obligatorisk 
støjmåling inden hver flyvning. Og ikke nok med 
det. Dommerne foretager også en subjektiv 
bedømmelse af lyd-emissionen under flyvningen. 
Støjsvage modeller tildeles bonuspoints og vice 
versa. Yderligere er flyveafstanden blevet reduce
ret kraftigt. Disse faktorer bevirker, at konkurren
cepiloterne arbejder intenst på at nedbringe støjen 
og dermed bane vejen for ikke-konkurren
ce-orienterede modelflyvere. Mere om dette tema 
senere.

1 referatet fra EM vil jeg afslutningsvis nævne, 
at danskernes internationale niveau indtager en 
beskeden rolle. Franske modelflyvetidsskrifter har 
dog gjort en aktiv indsats for at ændre dette. I for
omtalen af EM blev det nævnt, at der ville blive 
deltagelse af bl.a. Matt, Lichtenstein, og Christen
sen, Danmark. Mon ikke de tænkte på (Ivan) Kri
stensen, Canada?

Hugo Peyer fra Schweiz med to Vertigo-modeller. Alle fotos: Peter Christensen
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Modeller
I løbet af de seneste år er udbuddet af kunstflyv
ningsmodeller vokset betydeligt. En komplet liste 
ligger uden for denne artikels rammer, men som de 
mest kendte og anvendte nævnes:

Joker, den for tiden mest anvendte kunstflyv
ningsmodel. Spændvidde 178 cm, kropslængde 
155 cm. Firmaet Topp i Tyskland fremstiller bygge
sæt med glasfiberkrop og styroporvinger.

Dalotel af Hanno Prettner, som bl.a. Jørn Søv- 
sø og Per Andreasen anvender, er også en bygge
sætmodel. Den må dog nok med tiden se sig afløst 
af lillebroderen Supra-Fly, som Prettner vandt 
VM 1985 med. Modellen fås som færdigmodel af 
fabrikatet EZ.

Gunther Metterhausen i Vesttyskland fremstil
ler modeller i glasfiber/stvropor. To af disse er 
Quasar og Flashlight. Sidstnævnte bemærkede 
sig på to måder ved EM. Dels var den stævnets 
største model, og dels var den mest ufølsom over 
for den kraftige blæst. Konstruktøren Peter Wes- 
sels blev nr. 3 med den. Claus Hansen, Nykøbing 
F., har anskaffet en ny Metterhausen-kreation, og 
gad vide om det ikke er en af de to omtalte. Jeg ville 
finde det yderst interessant at læse om hans erfa
ringer i næste Modelflyve Nyt.

Hører man til dem, der afskyr byggesæt, så kan 
tegning til Europamesterens model Challenge 
købes hos det tyske modelflyvetidsskrift Modeli.

Ovenstående modeller adskiller sig ikke væsent
ligt fra hinanden. Sammenfattende kan følgende 
data angives:
Spændvidde:
Kropslængde:
Vingeareal:
Haleplansareal:
Vægt:
Motor:

170-180 cm 
150 cm 
50 dnv 
10 dm; 
3700-4000 g 
10 cm' 2-takt

Tendensen går imod midtvingede fly, hvorved 
tendenser til tønderulninger undgås. Eksempler 
på sådanne er brødrene Peyers Vertigo og Ivan Kri
stensens The Summit.

Radioanlæg
Mange knapper på senderen giver »kontaktpro
blemer«. Flyveprogrammet er således, at man fak
tisk skal have fingrene på pindene hele tiden. Man 
behøver højst 6 kanaler, heraf evt. én til justerbar 
dysenål og evt. én til optrækkeligt understel. Har 
senderen indbygget exponentialstyring til højde-, 
krænge- og evt. sideror, er man tilstrækkeligt 
dækket ind.

For og imod PCM: Mange toppiloter har været 
skeptiske over for PCM-anlæg, men PCM-anlæg 
fra Futaba, Graupner. Multiplex og Robbe anven
des idag, hvilket må tages som udtryk for, at deres 
børnesygdomme anses for overstået.

Står man overfor at skulle anskaffe nye servoer, 
kan der opnås store vægtbesparelser ved at vælge 
typen efter formålet. Er. drosselservo med et drej
ningsmoment på 1 kg cm er fuldt tilstrækkeligt, 
hvorimod eksempelvis en højderorsservo bør yde 
3,5 kg/cm.

Motorer, resonansrør o g  p rop eller
I dag anvendes næsten udelukkende 10 cm 2-takt 
langslagsmotorer. Kun tre piloter ved EM benytte
de 4-taktere på 20 cm'. Disse kone upåklageligt, 
men følgende taler for mig at se imod 4-taktere:
— dyrere i anskaffelse
— kraftige vibrationer
— nitreret brændstof er en forudsætning 

for upåklagelig gang og ydelse
— mere vedligeholdelse.
Yderligere er deres støjniveau som 2-takternes.

Webra var først på markedet med en langslags
motor og er senere blevet fulgt op af OS og Rossi. 
Mit kendskab til de to sidstnævnte er ringe, men de

T e g n  a b o n n e m e n t o g  f å  
M o d e lf ly v e  N y t  t i l  t id e n  i  1 9 8 7 !
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få M odelflyve N yt med posten hveran- 
den m åned fra nu a f og i hele 1987 — tegn abonnem ent! 
A bonnem entsprisen fra num mer 3 /8 7  og resten a f  årgang 1987 — 4 numre
— er kr. 80,-. Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Du kan også bestille hele årgang 1987 — så krydser du bare nr. 1/87 og  
2 /8 7  a f blandt enkeltnumrene på kuponens højre side samt abonnem ent 
fra nr. 3 /8 7  på kuponens venstre side. Vi skal nok finde ud a f d e t ....

V i h a r  m a n g e  b la d e  p å  la g e r ....
Det tynder ud i lageret a f de gam le blade. M en der er stadig en del tilbage
— og vi har endnu årgang 1985 og 1986 komplet.
Bem ærk vores nye tilbud: 22 blade fra 1986 og tidligere for kun kr. 240,-. 
Og du slipper endda for at betale portoen.....

P a s  p å  d in e  b la d e
Vi har fået fremstillet nogle solide sam lebind, der hver kan rumme 12 
numre a f M odelflyve Nyt — altså to årgange.

Bladene holdes fast i sam lebindet m ed m etalklem mer — der skal ikke 
limes, »hulles« eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let 
tages ud igen, hvis m an skulle få lyst til det.

Sam lebindene er lavet i m eget kraftigt plastbetrukket karton. På 
forsiden og på ryggen er der trykt »M odelflyve N yt«. D e leveres i fire 
flotte farver — husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n) 
farver du ønsker. Prisen er kr. 55,- pr. stk. excl. porto.

E k s p e d it io n s g e b y r
Vi må desværre indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,-. 
Ekspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til dækning a f portoudgifterne ved 
udsendelse a f bestilte blade og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver 
vi intet ekspeditionsgebyr.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Hermed bestiller jeg:
□  Abonnement fra nr. 3/87 

(4 blade), pris kr. 80,-
□  Årgang 1986, 6 blade, pris 120,- kr.

I □  Årgang 1985, 6 blade, pris 120,- kr.
□  Årgang 1984, 4 blade, 2/84 og 3/84 

mangler, pris 80,- kr.
□  Årgang 1983, 4 blade, 2/83 og 6/83 

mangler, pris 80,- kr.
□  Tilbud: 1982, 1983, 1984,

1985 og 1986 (22 blade), pris 240,- kr.

G ______stk. samlebind å kr. 55,-
i farverne:
G blå □  rød □  gul □  grøn

I

 ̂ Navn:
I --------------------- --------------

Adresse:___________________________

J Postnr./bv: _______________________

I
I

Følgende enkeltnumre (sæt kryds):
N r .  1 N r .  2 N r .  3 N r .  4 N r .  5 N r .  6

1983 □ ■ □ □ □ ■

1984 □ ■ ■ □ □ □

1985 □ □ □ □ □ □

1986 □ □ □ □ □ □

1987 □ □

Enkeltnumre koster kr. 24,50 pr. stk. uanset 
hvilken årgang det drejer sig om.
Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspe
ditionsgebyr på kr. 10,- til dækning af por
toudgifter. Ved køb for over kr. 100,- er der 
ikke noget ekspeditionsgebyr.
Uden for Danmark tillægges altid et beløb til 
dækning af forsendelsen.



Ivan Kristensen er jo  også en slags udenlandsdansker, dog mere »udenlandska end Peter Christensen, 
som har lovet at komme hjem igen. Ivan blev nr. 3 med denne umådeligt flo tte  »The Summit«.

afviger sandsynligvis kun lidt fra Webraen. Typi
ske propelstørrelser for en langslagsmotor er 
11 x 10, 12x9 og 12x8, alle 2-bladede.

Motorerne er konstrueret til anvendelse af reso
nansdæmper. Resonanslængden — dvs. længden 
fra udstødningsporten til begyndelsen af pottens 
indre konus — skal afstemmes i luften. For en LS- 
motor er et godt udgangspunkt for resonanslæng
den 40 cm. Hvis motoren magrer ud ved lodrette 
stigninger, skal længden øges. Går motoren over i 
»4-takt«, når modellen dykker, skal længden 
mindskes.

Støjdæmpning
Af størst betydning er her en ophængning af såvel 
motor som lydpotte i gummi. Ophængningsmåde 
og valg af gummikvalitet er dog meget vanskelig at 
afstemme til model og motor. Et ophænget blødt, 
vil motoren ryste kraftigt ved lave omdrejningstal 
med slid på bl.a. karburatoren til følge. Gøres 
ophænget stivere, er dæmpningen kun ringe. Af 
betydning for støjen er imidlertid også indbygning 
af lydpotten i kroppen, anvendelse af luftfilter, 
propeltippernes beskaffenhed (at de ikke er flosse
de) og vibrerende trækstænger.

Optrækkeligt understel
Den overvejende del af kunstflyvningsmodellerne 
er konstrueret til optrækkeligt understel. Nogle 
hævder, at eneste gevinst er et bedre synsindtryk af 
modellen i luften. Mine egne erfaringer er dog, at 
specielt sidevindsfølsomheden mindskes med hju
lene trukket op.

For at spare vægt er alle modellerne idag uden 
næsehjul. Derved sidder hovedhjulene langt frem
me i vingen, og følgeligt er hjulbrøndene placeret 
et strømningsmæssigt ugunstigt sted. Mig bekendt 
har dog ingen kunnet spore bivirkninger heraf, og 
jeg har kun set meget få modeller udstyret med 
klapper over hjulbrøndene. Sidste nye er iøvrigt, at 
hjulbrøndene ligger bag understellets drejnings
akse — som ved et optrækkeligt næsehjul — men 
de gængse fabrikater af næsehjulsstel har svært 
ved at modstå belastningerne på hovedhjulene.

Det understel, der indtil nu har vist sig mest 
pålideligt, er stadig Rhom-Air’s pneumatiske. 
Bruno Giezendanner, Schweiz, fremstiller et elek
trisk drevet (fås vistnok hos Metterhausen), og 
endelig findes der mange mekaniske. Finn Ler
ager, Nordsjællands Fjernstyringsklub, anvender 
et sådant, og Jens Jørgensen, Silkeborg, flyver 
med et hjemmelavet, der virker utroligt tiltalende.

BREV

Konkurrence og forberedelse
Der har for nylig her i Modelflyve Nyt været en 
artikelserie om bl.a. trimning af modeller og træ
ning. Spørgsmålet om, hvor meget der skal træ
nes, afhænger af lyst og ambitioner. Der er 
eksempler på brændstofforbrug på op til 200 liter 
i løbet af en sæson. En ting er træningsmængden, 
en anden er formkulminationen. Op til en konkur
rence er det en god idé gradvist at øge træningsin
tensiteten. Små, men hyppige impulser, er bedre 
end nogle få kraftige. Og man må sørge for at ved
ligeholde materiellet, således at kedelige hændel
ser ikke ødelægger rytmen og dermed forberedel
serne.

Indsatsen belønnes ved deltagelse i konkurren
cer. Her mødes folk med fælles interesse, hvorved 
en mængde erfaringer udveksles. Man ser model
ler, som ikke findes på klubbens hjemlige græs
gange, og ikke mindst får man en saglig vurdering 
af sin formåen. 1 den forbindelse vil jeg gerne 
nævne vores Junior Stunt klasse. Alle og enhver, 
der har et fly, der kan starte og lande, kan deltage 
i denne klasse. Kravene i denne klasse er med andre 
ord sådan, at man hverken skal have fløjet i 10 år 
eller trænet intenst. Programmet rekvireres hos 
styringsgruppen og egner sig bl.a. fortrinligt til 
klubkonkurrencer. Én ting er sikkert: Man lærer 
meget mere ved én konkurrence end ved fem 
almindelige flyvedage.

Med venlig hilsen fra Schweiz,
Peter Christensen

Resultater, EM  F3A, 1986
1. Bertram Lossen, D ................... 5.000
2. Wolfgang Matt, Lichtenstein . 4.907
3. Peter Wessels, D ....................... 4.634
4. Tobias Schulz, D ......................4.621
5. Mauro Di Biaggio, I ...............4.560

(I ovennævnte er medregnet finalepoints)
6. Guiseppe Bertolozzi, I .............2.712
7. Ken Binks, GB ..........................2.704
8. Marizio Scaglione, I ...............2.694
9. Heinz Kronlachner, A ..............2.690

10. Pascal Malfait, F ......................2.664
28. Peter Christensen, DK ..............2.401

Holdresultater
1. Tyskland .................................... 8.519
2. Italien ........................................ 8.145
3. Storbritannien ........................... 7.791
4. Schweiz ......................................7.682
5. Belgien .....................................  7.667
6. Frankrig ................................... 7.606
7. Sverige .......................................7.552
8. Holland ......................................7.141
9. Norge ..........................................6.995

10. Finland .......................................6.143

Gæstedeltagere i finalen:
Ivan Kristensen, C anada ................ 4.818
Steve Helms, USA ..........................4.675
Fan Min, Kina ................................ 4.664
Tony Frakowiak, USA ................... 4.626

I det åbne holdmesterskab placerede USA 
og Kina sig foran Storbritannien med hhv. 
8.142 og 8.053 points.

NM 1986 for RC- 
svævemodeller i Hanstholm
Fredag d. 13. september var første dag under NM 
86 i Hanstholm, som havde base på pensional Vig
sø, hvor vi fik en vældig god opvartning af Anna 
og Johannes. Om morgenen blev der holdt brie
fing for holdlederne. Preben Nørholm meddelte, 
at vi havde besluttet at der skulle flyves skrænt på 
vestskrænten i Hanstholm. Så alle skræntpiloter, 
hjælpere, officials og vores campingvogn med 
computer til løbende beregning af resultater (det 
klarede Philipp Emborg til alles tilfredshed), 
begav sig ud til vestskrænten. På vestskrænten 
blev bane, ringeanlæg og campingvogn mm. stil
let op. Mens vi klarede dette, blev der prøvefløjet 
en hel del af blandt andet de danske piloter, men 
det gik ikke helt så godt for Klaus Untrieser, der 
faldt ned ca. en halv time før start. Han fandt
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først modellen nogle få minutter før vi startede på 
konkurrencen og måtte konstatere, at den var 
totalskadet — ikke den bedste start på NM for 
Klaus.

Efter en kort briefing omkring kl. 10.30, gik før
ste pilot på vingerne. Efter ca. 7 timer og 9 runder 
incl. middagspause havde vi så fundet den nye nor
diske mester, nemlig Knud Hebsgaard. Med dan
skere på de fire følgende pladser blev dette nok den 
største sejr for dansk skræntflyvning nogensinde.

På trods af, at Klaus Untrieser totalskadede sin 
ene model, fløj han dagens hurtigste tid på 47,8 
sek. efterfulgt af Knud Hebsgaard med en tid på 
48 sek. Knud førte hele konkurrencen igennem, 
mens de øvrige piloter skiftede plads efter næsten 
hver eneste runde. Vores danske junior Henrik 
Larsen fløj sig op til en 2. plads i 4. runde og holdt 
den til slut, og blev samtidig nordisk juniormester. 
Derimod startede den anden danske junior Jan 
Abel med en 2. plads i første runde, men endte på 
fjerdepladsen i sidste runde. Klaus Untrieser fløj 
bedre og bedre konkurrencen igennem og avance
rede fra den 8. plads han fik i første runde. Bjørn 
Krogh havde ikke rigtig heldet med sig, men fløj et 
par gode flyvninger i de sidste to runder og avan
cerede fra en 9. plads til femtepladsen.

Norge er kommet ganske godt med i skrænt, 
Reymond Kvernvik vandt da også en af runderne, 
men de har også købt en del materiel i Danmark — 
det skal dog være usagt om det skyldes materiellet. 
Faktum er, at Norge blev nummer to i holdkon
kurrencen foran Sverige. Vejret var godt med 6-10 
m/sek. vind næsten lige ind på skrænten.

Beregning blev foretaget løbende på en 
Amstrad 128K computer. Tiderne for hver runde 
blev afleveret til Philipp, som så sørgede for ind
tastning og beregning mm., bl.a. udlevering af 
printer udskrifter til hver holdleder, som så løben
de kunne kontrollere deres piloters tider og totalre
sultater.

Efter sammenpakning af diverse udstyr kunne 
vi køre tilbage til Vigsø, hvor der ventede os et vel
fortjent aftenmåltid. Skræntkonkurrencen blev 
afviklet allerede på førstedagen, og vi havde deref
ter to dage til højstartskonkurrencen.

Jørgen Larsen

Skræntkonkurrence, F3F:
1. Knud Hebsgaard, DK .......................................7.853
2. Henrik Larsen, DK (J) ....................................  7.638
3. Klaus Untrieser, DK ..........................................7.587
4. Jan Abel, DK (J) ............................................. 7.572
5. Bjørn Krogh, D K ...............................................7.431
6. Reymond Kvernvik, N ......................................7.418
7. Jan Carlson, S ...................................................7.288
8. Peter Blomdahl, S ............................................. 7.274
9. Poul J. Antonsen, N ......................................  7.237

10. Espen Torp, N ...................................................7.143
11. Ketil Holte, N (J) ............................................. 6.696
12. Klaus B. Hallin, S ............................................6.643
13. Stien Olesen, N (J) .......................................... 6.298

Holdkonkurrence:
1. Danmark ..........................................................  22.871
2. Norge ................................................................. 21.798
3. Sverige ................................................................ 21.205

Højstart, F3B:
1. Joakim Stáhl. S ................................................. 5.952
2. Karsten Jeppesen, DK .......................................5.640
3. Leif Pernstig, S ................................................ 5.395
4. Gert Holtback, S ...............................................5.370
5. Kjeld Sørensen, D K ........................................... 5.342
6. Peter Mikkelsen, DK .........................................5.254
7. Ola Wanvik, N ...................................................5.24"
8. John Rasmussen, DK (J) ..................................5.018
9. Thor Øgrey, N ..................................................  5.005

10. MikkoNuutinen, SF ...................................   4.846
11. Stefan Carlsson, S (J) .......................................4.829
12. Ola D. Smith, N ................................................ 4.728
13. Jukka Lahtinen, S F ...........................................4.594
14. Mika Keinonen, SF (J) ..................................... 4.543
15. Marken Sihvola, SF ..........................................4.508
16. Torben Rasmussen, DK (J) ............................. 4.369
17. Thorbjørn Øgrey, N ( J ) .................................... 4.349
18. Pekka Vallittu, SF ............................................ 4.300

19. Tor Walen, N (J) ............................................ 2.826

Holdkonkurrence:
1 . S v e r ig e  .....................................................................................................  1 6 . 7 1 6

2. Danmark ............................................................ 16.236
3. Norge .................................................................  14.980

Referater
Fritflyvning

Jysk Mesterskab for 
indendørsmodeller d. 15/2 i 
Elbohallen, Taulov
Taulov Modelflyveklub havde søndag d. 15. 
februar arrangeret jysk mesteskab for indendørs
modeller i den lokale sportshal, Elbohallen.

Der skulle først flyves chuckglider. Inden der 
var gået 5 minutter, var luftrummet i hallen fyldt 
med små og store chuckere, som jagtede den bed
ste tid. Resultatet blev, som man er vant til, at Jør
gen Korsgaard vandt klassen foran Hugo Ernst og 
med Jens Peter Larsen på trediepladsen. Jørgen er 
dog også en værdig mester hver gang. Sidste år til 
DM lavede han ny rekord i klassen med 35 sek., og 
i år gjorde han det minsandten igen. I typisk Jør
gen Korsgaard-stil. Helt op under loftet, langt og 
roligt glid, sådan! Ny rekord, 36 sek.

Største klasse var, som de andre år, P-15. Reg
lerne i klassen er meget stramme. Det eneste, der 
må ændres på, er beklædningen. Resten af model
len skal være nøjagtigt efter tegningen i Modelf
lyve Nyt. Med andre ord, man kan ikke sætte sit 
personlige præg på modellen ved hjælp af dobbelt 
V-form, smarte halefinner og lignende. En skam, 
synes jeg. Hvis en begynder kunne ændre model
len, ville det sikkert være både lærerigt og udfor
drende i stedet for altid at gå lige efter tegningen. 
Det var glædeligt at se, at det i år var en ren begyn
derklasse.

Netop det, at det var en ren begynderklasse, 
gjorde konkurrencen benhård. Der var to mand, 
der opnåede 180 sek. sammenlagt, så man blev 
nødt til at se på deres tredie tid. Her var det kun 2 
sekunder, der skilte dem ad. Disse to flotte præ
stationer blev lavet af Jacob Andersen, Taulov, 
og Jørgen Olesen, Idom, hvor Jacob trak det 
længste strå og vandt. Det skal lige nævnes, at 
Jørgen er en helt ny mand i konkurrencesammen
hæng, så det var meget flot. Nummer tre blev 
Mikael Ernst med 153 sek.

I Peanut så man det hidtil største antal deltage
re i nyere tid. I hvert fald jeg kender ikke til nogen 
anden konkurrence i Danmark, hvor der har 
været hele otte deltagere i denne klasse. Der var 
mange flotte og interessante modeller med, og de 
fleste kunne også flyve hæderligt. Hvis det var til
fældet, at de ikke kunne flyve ordentlig, så skyl
des det helt sikkert manglende træning og trim
ning. Det er et stort problem, for hvem har en 
idrætshal til disposition til at træne i? Selvom der 
ikke blev fløjet nogen fantomtider, er jeg dog helt 
sikker på, at dem, der var med, også vil være der 
næste gang, der afholdes en konkurrence, for 
sjovt var det.

Jørgen Korsgaard vandt klassen foran Hans 
Rasmussen på andenpladsen, og Ulrik Hansen på 
trediepladsen. Bedste tid for en enkelt flyvning 
var 36 sek. præsteret af Jørgen Korsgaard, så 
hvem sagde dårlige tider?

Easy-B-klassen havde en nedtur deltagermæs
sigt i år, kun 6 deltog. Jørgen Korsgaard vandt 
suverænt med næsten 4 minutter ned til nummer

to, Hugo Ernst. På trediepladsen kom Hans Ras
mussen, som sjovt nok fløj nøjagtigt den samme 
tid som til DM sidste år.

I B1 (35 cm mikrofilm) så man i år endelig en ny 
mand. Sandsynligvis på grund af den demonstra
tion, vi fik af Hugo Ernst og Calle Andersen, i at 
lave mikrofilm på sommerlejren 1986. Debutan
ten var Danny Nielsen, som fik en tredieplads med 
en samlet tid på 7 minutter. Næste år får de gamle 
rotter forhåbentlig rigtigt at føle, at der er nye mi- 
kroflyvere på vej! Klassen blev vundet af Frank 
Dahlin med Hugo Ernst kun 20 sek. efter på tre
diepladsen.

Sidste klasse, der skulle flyves, var FID (65 cm 
mikrofilm). Indendørssportens fornemste klasse. 
Hvis man ikke har set en FID-model, der lige så 
stille og roligt trækker sig op igennem luftlagene, 
så er man virkelig gået glip af noget fantastisk. 
FID havde i år tre deltagere. Her så man igen 
opvisning af Jørgen Korsgaard. Efter at tiderne 
var blevet lagt sammen, var der hele 12 minutter 
ned til nummer 2, Frank Dahlin. Hugo Ernst hav
de lidt vrøvl med sin model, så han besluttede sig 
til at stoppe efter sin første flyvning.

JM 1987 var et godt stævne. Der var mange 
flotte præmier, og deltagere var der også mange 
af. Jeg fik det indtryk, at alle var tilfredse med 
stævnets fine forløb. Grunden til det gnidningsf
rie forløb var Erik Jensen, og ikke mindst Helle 
Horn som regnede alle resultater ud, efterhånden 
som der blev fløjet.

Vi ses næste år, og forhåbentlig allerede til DM 
i Flensborg d. 9.-10. maj. Ulrik Steen Hansen

Chuckglider: 1. Jørgen Korsgaard 69 sek., 2. Hugo Ernst 
64 sek., 3. Jens Peter Larsen 51 sek., 4. Mikael Ernst 50 
sek., 5. Kåre Rasmussen 45 sek., 6. Niels Putzer 45 sek., 
7. Frank Petersen 44 sek., 8. Anders Korsgaard 40 sek., 
9. Ulrik Hansen 40 sek., 10. Frank Dahlin 36 sek., 11. 
Jørgen Olesen 34 sek., 12. Søren Laursen 30 sek., 13. 
Allan Schmidt 29 sek., 14. Hans Jørgen Larsen 26 sek., 
15. Bjarne Horn 26 sek., 16. Sønke Boldt 11 sek., 17. 
Thomas Røjgaard 3 sek.
P-15: 1. Jacob Andersen 180 sek., 2. Jørgen Olesen 180 
sek., 3. Mikael Ernst 153 sek., 4. Kenneth Sørensen 137 
sek., 5. Niels Putzer 136 sek., 6. Jesper Thorlund 133 
sek., 7. Kåre Rasmussen 132 sek., 8. Henrik Nielsen 131 
sek., 9. Frank Petersen 124 sek., 10. Sønke Boldt 123 
sek., 11. Villy Larsen 116 sek., 12. Danny Nielsen 113 
sek., 13. Thomas Røjgaard 106 sek., 14. Anders Kors
gaard 76 sek., 16. Rene Refstrup 88 sek., 16. Bjarne 
Horn 60 sek., 17. Benny Nielsen 48 sek., 18. Anders Jen
sen 38 sek.
Peanut: 1. Jørgen Korsgaard 68 sek., 2. Hans Rasmussen 
63 sek., 3. Ulrik Hansen 45 sek., 4. Jesper Thorlund 44 
sek., 5. Danny Nielsen 29 sek., 6. Erik Jensen 19 sek., 7. 
Hans Jørgen Larsen 6 sek., 8. Anders Jensen 6 sek. 
Easy-B: 1. Jørgen Korsgaard 19:41,2. Hugo Ernst 15:56, 
3. Hans Rasmussen 12:37, 4. Danny Nielsen 12:09, 5. 
Jens P. Larsen 10:02, 6. Villy Larsen 5:29.
Bl: 1. Frank Dahlin 18:52,2. Hugo Ernst 18:35,3. Dan
ny Nielsen 6:59.
FID: 1. Jørgen Korsgaard 31:36,2. Frank Dahlin 23:30, 
3. Hugo Ernst 8:36.

Jacob Andersen vandt efter en hård kamp P-15. 
Foto: Pernille Steen Hansen
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I ritUyrniiigs ί  ’ilionen

Fritflyvnings-Unionen er den danske 
landsorganisation for modelflyvning med 
fritflyvende modeller. Unionen er tilsluttet 
Kongelig Dansk Aeroklub og Fédération 
Aeronautique Internationale. Arskontin- 
gentet for juniormedlemmer er 130 kr., for 
seniormedlemmer 275 kr. Indmeldelse 
sker ved at indbetale kontingentet til unio
nens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jørgen Korsgaard 
Ahornweg 5,
D-2397 Ellund-Handewitt 
Vesttyskland 
Tlf. 009-49 46 08 68 99 
(fra Danmark)

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst fo r  Storebælt): 
Henning Nyhegn 
Industrivænget 28, 3400 Hillerød 
Tlf. 02-26 35 25.
Distrikt Vest (vest fo r  Storebælt): 
Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia 
Tlf. 05-92 92 93

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Ole Vestergaard Pedersen 
Steen Billes Torv 4-2t., 8200 Århus N 
Tlf. 06 10 19 86 
Giro: 7 13 95 35.

Orientering fra 
Fritflyvnings- 

unionen

Konkurrencekalender for 1987
5/4 Vårkonkurrence 2, distrikt Øst, Trol- 

lesminde/Favrholm ved Hillerød, kon
takt Henning Nyhegn, 02 26 35 25 

12/4 Vårkonkurrence 2, distrikt Vest,
Skjern, kontakt Erik Knudsen, 07 35 
17 67

19/4 OM-F’s Jubilæumskonkurrence, St.
Højstrup ved Odense, kontakt Claus 
Bo Jørgensen, 09 12 36 95 

25-26/4 10-startskonkurrence i Hillerød, kon
takt Thomas Køster, 02 25 03 19

9-10/5 Indendørs-DM i Flensborg, kontakt 
Jørgen Korsgaard, 009-49 46 08 68 99 

17/5 OM-F’s Al-konkurrence, St. Højstrup
ved Odense, kontakt Claus Bo Jørgen
sen, 09 12 36 95

4-5/7 Scandinavia Open, Revinge, Sverige, 
kontakt Thomas Køster, 02 25 03 19

3-11/7 Sommerlejr i Idom, kontakt Hugo
Ernst, 05 92 92 93 eller Hans Rasmus
sen, 07 48 51 88

11-12/7 Jyllandsslaget, Harrild Hede, kontakt 
Ole Vestergaard, tlf. 06 10 19 86 

2/8 Høstkonkurrence 1, distrikt Vest, Har
rild Hede, kontakt Ole Vestergaard, 06 
10 19 86

10-16/8 VM, Poitou, Frankrig

12-13/9 Danmarksmesterskaber, Fyn 
27/9 Jydske mesterskaber, Skjern, kontakt

Frank Dahlin, 07 37 24 42 
27/9 Sjællandsmesterskaber, Trollesmin-

de/Favrholm ved Hillerød, kontakt 
Henning Nyhegn, 02 26 35 25 

4/10 Høstkonkurrence 1, distrikt Øst, Trol- 
lesminde/Favrholm ved Hillerød, kon
takt Henning Nyhegn, 02 26 35 25 

11/10 OM-F’s klubmesterskab i klasse A, St.
Højstrup ved Odense, kontakt Claus 
Bo Jørgensen, 09 12 36 95 

18/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Øst, Trol-
lesminde/Favrholm ved Hillerød, kon
takt Henning Nyhegn, 02 26 35 25 

18/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest,
Skjern, kontakt Erik Knudsen, 07 35 
17 67

1/11 Distriktskonkurrence, distrikt Øst,
Trollesminde/Favrholm ved Hillerød 

1/11 Distriktskonkurrence, distrikt Vest,
decentral konkurrence 

8/11 Landsmøde i Nyborg
29/11 OM-F’s »Sidste Flyvedag«, St. Høj

strup ved Odense, kontakt Claus Bo 
Jørgensen, 09 12 36 95 

6/12 Distriktskonkurrence, distrikt Øst,
Trollesminde/Favrholm ved Hillerød 

6/12 Distriktskonkurrence, distrikt Vest,
decentral konkurrence

Indbydelser
19/4: OM-F's Jubilæumskonkurrence
Konkurrencen afholdes på OM-F’s sædvanlige 
flyveplads, St. Højstrup ved Pårup Landsbrugs
skole lidt vest for Odense.

Konkurrencen starter kl. 12.00 med briefing, 
hvorefter der flyves.

I tilfælde af uheldig vindretning kan konkur
rencen muligvis flyttes til en anden plads. Dette 
aftales ved briefingen.

Der flyves alle klasser bortset fra klasser med 
forbrændingsmotor.

Konkurrenceleder Claus Bo Jørgensen giver 
gerne yderligere oplysninger på tlf. 09 12 36 95.

25-26/4: 10-startskonkurrence, Hillerød
Som sædvanlig flyves denne store konkurrence på 
markerne ved Trollesminde/Favrholm lige uden 
for Hillerød langs hovedvejen mod Roskilde.

Som konkurrencens navn hårfint antyder, 
strækker den sig over ialt 10 starter — med mindre 
vejret da giver grund til at reducere periodeantal
let.

Konkurrencen starter om lørdagen, hvor det til
stræbes, at der flyves fem starter. De sidste fem 
starter flyves om søndagen.

Nærmere oplysninger om tider, overnatnings
muligheder mv. udsendes til Fritflyvnings-unio- 
nens medlemmer i starten af april måned. Hvis 
man ikke kan vente på at få denne meddelelse 
(eller ikke modtager den), kan man kontakte 
distriktsleder Henning Nyhegn for yderligere 
oplysninger på tlf. 02 26 35 25.

9-10/5: DM for indendørsmodeller
Konkurrencen afholdes i »Idrætshallen«, Molt- 
kestr. 20, D-2390 Flensburg i Vesttyskland lidt syd 
for den danske grænse.

Der flyves konkurrence om lørdagen fra kl. 14- 
22 og om søndagen kl. 9-16.

Klasser: FID, 35 cm mikrofilm, Easy-B, P-15, 
chuckglider og Peanut. Muligvis vil det blive for
søgt at flyve en speciel P-15 klasse med balsapro- 
pel. Peanut-modeller skal skalabedømmes, og der 
skal medbringes dokumentation. Man kan deltage 
med flere modeller, idet hver model får sin egen 
placering.

Startgebyr: Hallen koster 60,- kr. i timen, så vi

skal have hentet 900,- kr. hjem gennem startgeby
ret. Jo flere der kommer, jo billigere bliver det.

Nærmere enkeltheder i den indbydelse, der 
udsendes i starten af april til alle unionens med
lemmer. Der forsøges iøvrigt med overnatning på 
eget udstyr i selve hallen samt billig fællesspis
ning.

17/5: OM-F’s Al-konkurrence
Konkurrencen flyves på OM-F’s flyveplads St. 
Højstrup vest for Odense ved Pårup Landbrugs
skole.

Der startes med briefing kl. 12.
Der flyves kun én officiel klasse, nemlig Al, der 

dog deles op i begynder- og ekspertdel, hvis der 
kommer deltagere nok.

Nærmere oplysninger om plads og konkurrence 
hos Claus Bo Jørgensen på tlf. 09 12 36 95.

OBS: Konkurrencen er flyttet en uge frem i for
hold til den først annoncerede dato!

Fritflyvningssommerlejr 1987
Sommerlejren bliver i år afholdt samme sted som 
i 1986, nemlig i byen Idom nær Holstebro. Lejren 
åbner fredag d. 3. juli kl. 18.00. Sidste dag er lør
dag d. 11. juli. Flyvefeltet er stærkt forbedret i år, 
idet man har fældet endnu mere end sidste år.

I år har arrangørerne lejet Idom-hallen under 
hele sommerlejren, således at der også i år er 
mulighed for at flyve indendørs alle dage.

Prisen for at deltage på lejren bliver igen i år kr. 
175,- pr. person.

Der bliver ikke mulighed for at bestille varm 
mad i år. Tilmelding skal iøvrigt ske ved indbeta
ling af deltagergebyret på giro. Der bliver sendt 
udførlig indbydelse ud til samtlige unionsmedlem
mer senere.

Ungdomsskoleelever kan deltage på sommerlej
ren på lige fod med Fritflyvnings-unionens med
lemmer, såfremt de indmelder sig som introduk
tionsmedlemmer i unionen. Det sker ved henven
delse til sekretariatet:

Fritflyvnings-unionen 
v. Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4, 2. tv., 8200 Århus C 
Tlf. 06 10 19 86

Nærmere oplysninger om sommerlejren kan fås 
ved henvendelse til:

Erling Lund Jørgensen, tlf. 05 56 42 62 
Hugo Ernst, tlf. 05 92 92 93 
Håns Rasmussen, tlf. 07 48 51 88

Orientering
fra

CL-unionen

Foreløbig stævnekalender
4-5/4 Flyvedag
26/4 Vår Vest
17/5 Vår Øst, København
6-7/6 Limfjordsstævne (jubilæumsstævne)
14/6 Hedeslaget
18/7 »Gauerslund Speed« (sommerlejr) 
15-16/8 DM i dieselcombat 
22-23/8 DM
6/9 Høst Øst, København

FAI-kalender:
28-31/5 Breitenbach, Schweiz, Jura Cup, F2A, 

F2B, F2C
6-8/6 Saint-Étienne, Frankrig, International 

competition, F2A, F2B, F2C, F2D
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Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er 
den danske landsorganisation for model- 
flyvning med linestyrede modeller. Unio
nen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub 
og Fédération Aeronautique Internationa
le. Årskontingentet er 150,- kr. for direkte 
medlemmer. Medlemskab kan også opnås 
gennem indmeldelse i en af de klubber, der 
er tilsluttet unionen. Nærmere oplysnin
ger herom fås fra unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Team-race pilot Luis Petersen 
Østergårds Allé 28, 2500 Valby 
Tlf. 01 30 05 51

Bestyrelse iøvrigt:
Combatpilot Stig Møller 
Offenbachsvej 24, 2.tv., 2450 Kbh.
SV
Tlf. 01 46 28 64
Stuntpilot Jørn Ottosen 
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke 
Tlf. 02 17 66 62
Modelflyver Jørgen Aagaard 
Tjørnevej 13, 4140 Borup 
Tlf. 03 62 64 18
Modelflyver Jørgen Kjærgaard, 
Schrumsvej 6,
5700 Svendborg 
Tlf. 09 22 15 99
Team-race pilot Kurt Pedersen 
Østergade 20, 6100 Haderslev 
Tlf. 04 52 51 01
Modelflyver Henning Forbech 
Avnbøgevej 4, 8220 Brabrand 
Tlf. 06 26 13 53
Combatpilot Benny Furbo 
Samsøvej 2, 7400 Herning 
Tlf. 07 22 50 89
T/r-G/Y-mekaniker Jesper B. Ras
mussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde 
TIL 08 31 91 98

Linesty rings-Unionens sekretariat:
Pia Rasmussen 
Engtoften 33, 9280 Storvorde 
Tlf. 08 31 91 98 
Giro: 5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning 
Tlf. 07 22 50 89

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen 
Elmevej 25, 4140 Borup 
Tlf. 03 62 68 37

13/6 Lugo, Italien, Coppa d’Oro, F2A. F2C 
14/6 Utrecht, Holland, Criterium Midden 

Nederland, F2A, F2C
20-27/7 Nykoping-Oxelosund, Sverige, EM for 

linestyrede og skalamodeller 
15-16/8 Genk, Belgien, International Open

Control Line Contest, F2A, F2B, F2C

21-23/8 Gyala, Ungarn, Var Cup, F2A, F2C 
5-6/9 Breitenbach, Schweiz, MBZB-Cup 

1987, F2B, F2D
13/9 Lugo di Romagne, Italien, 24 th. Cop

pa d’Oro, F2C
19-20/9 Bochum, Tyskland, Ruhrpark-Cup, 

F2A, F2B, F2C

Fokker D VIIprofil-skalastunter til 6 cm 3

Unionens tegninger
Tangent I, mouse-racer ..............................kr. 20,-
Boomy, diesel-combat ...............................kr. 20,-
Coyote, stunt-begynder for 1,5 cm! ........kr. 20,-
Diesella, diesel-combat ..............................kr. 20,-
Dominator, combat-træner....................... kr. 20,-
Filur, begynder-stunter, 2,5 cm3 .............  kr. 10,-
Focus Junior, stunt 2,5-4,5 cm3 ............... kr. 20,-
Focus Speed, speed F2A, 2,5 cm3 ...........kr. 20,-
Fokker D VII. profilskala-stunter, 6 cm3 kr. 20,-
Klotz Junior, team-racer .........................  kr. 20,-
Lil’ Quickie, good-year-racer ................... kr. 20,-
Mj ølner, FAI-combatmodel ......................kr. 20,-
Pirat, 6-8 cm3 stunter ................................ kr. 30,-
Silver Ghost, 6-8 cm3 stun ter.................... kr. 30,-
Speedy Gonzales, 2,5-3,5 cm3 stunter .... kr. 20,-
Starlett, 5-6 cm3 stunter ............................ kr. 30,-
Spiril, 0,8 cm3 combat .............................  kr. 20,-
Zero, profilskala-stunter, 2,5 cm3 ...........kr. 20,-
Transfers, pr. stk......................................... kr. 2,-
Transfers, pr. 10 stk....................................  kr. 16,-
Stofmærke, pr. stk....................................... kr. 22,-
T-shirt, luxus kvalitet, s to r ........................ kr. 70,-
T-shirt, luxus kvalitet, lille ........................ kr. 50,-
Unionen vil meget gerne have et fotografi af hver 
model til bl.a. at vise her, så har du sådan en model 
eller har du et foto af en model, så send billedet til 
unionens sekretariat.

Indbydelser
26/4: Vårkonkurrence Vest
Aviators Modelflyvere indbyder hermed alle
modelflyvere til årets vårkonkurrence.

Efter konkurrencen er der kaffebord i klubhu
set.

Alle opfordres til at tilbyde sig om dommer 
og/eller tidtager.

Start: Søndag d. 26. april kl. 9.00.
Sted: Aviators flyveplads, Hesteskoen, Rørdal, 

Aalborg.
Klasser: Alle undtagen mouse-race.
Tilmelding: Absolut sidste frist for tilmelding 

og betaling er onsdag d. 22/4 kl. 18-21 på klubtele
fonen 08 15 81 18.

Startgebyr: 30,- kr. pr. mand (m/k) pr. klasse. 
Til: Ole Bisgaard

Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg
Postgiro 5 62 01 71

5-8 6: Asiators 50 års-jubilæumsstævne
I år er det jubelår, Aviators Modelflyvere har eksi
steret siden 1937, i 50 år.

Vi forventer, at der i år vil komme væsentlig fle

re udenlandske deltagere end sædvanligt, både på 
grund af en energisk PR-aktivitet og på grund af 
det efterfølgende EM i Sverige.

Mød op og vis udlændingene, hvor skabet skal 
stå.

Der vil blive udleveret et jubilæumsmærke til 
alle deltagere, tidtagere og andre hjælpere.

Rammerne for stævnet er følgende:
Klasser: F2A speed, 1,00 cm3 speed, F2B kunst
flyvning, F2B begynder, F2C teamrace, F2D com
bat. Bemærk: Ingen good-year i år.
Tidsplanen:
Fredag d. 5. juni: Ankomst
Lørdag d. 6. juni: kl. 9.00 konkurrencestart.
Kl. 19.00 fællesspisning, derefter diverse mor
skabskonkurrencer. PS: Medbring en gammel 
»fald bare ned« model til dette.
Søndag d. 7. juni: Kl. 9.00 konkurrence 
Kl. 16.00 finaler
Kl. 19.00 Jubilæumsbanket og præmieoverræk
kelse
Mandag d. 8. juni: Afrejse (denne dag er fridag i 
det meste af Europa).

Tilmelding og betaling:
Senest den 22. maj til:

Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg 
Giro 5 62 01 71

Priser:
Startgebyr: 80,- kr. pr. m /k for alle klasser 
Middag (lørdag): 30,- kr. pr. m/k 
Banket (søndag): 100,- kr. pr. m/k 
Protestgebyr: 200,- kr. pr. stk.

Linestyrings-sommerlejr 1987
Det er igen i år en fornøjelse for Linestyrings
unionen at kunne indbyde sine medlemmer og 
ungdomsskoleelever til at deltage i årets sommer
lejr.

Lejren vil finde sted i ca. 10 dage i perioden fra 
den 13.-25. juli 1987 på messearealet i Herning. 
Årsagen til den noget løse tidsangivelse er, at der er 
nogle andre store arrangementer omkring dette 
tidspunkt på arealet, hvorfor lejrtidspunktet ikke 
ligger helt fast.

Deltagerne
For at deltage skal man være medlem af Linesty- 
rings-unionen eller have deltaget i ungdomssko
lernes kursus 86/87 i modelbygning.

Udenlandske modelflyvere er naturligvis også 
velkomene på lejren. Deltagerne må meget gerne 
tage familien med på lejren.

Aktiviteter
På lejren vil der være mulighed for at flyve på 
græs, asfalt og bygge i byggerummet.

Ud over dette plejer lejren at være præget af en 
del forskellige konkurrencer, som deltagerne 
afholder og som lejren giver præmier til via en 
præmieindsamling hos forskellige velvillige fir
maer mv.

Når der ikke flyves på lejren, sker der alt mellem 
himmel ogjord — lige fra hygge ved grill til forsøg 
på at slå rekorden i fjollede flyvemåder. Kort sagt 
— deltagerne hygger sig gevaldigt.

Også for familien skulle der gerne blive nogle 
aktiviteter, som ikke har det mindste med model
flyvning at gøre.

Lejrens virkemåde
Et af de store gennemgående træk i lejren er, at alt 
rent overfladisk ser meget uplanlagt ud, da der 
ikke rigtig er nogen, som bestemmer over tingenes 
udvikling. Men netop dette er et af de helt store 
trækplastre ved lejren. Det er lejrdeltagerne selv, 
som bestemmer, hvad de vil foretage sig de enkelte
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dage, hvilket som regel afspejler sig i meget sløve 
formiddage, men til gengæld eftermiddage og 
aftener, som er ovenud hektiske med flyvere over
alt.

Lejren har også en størrelse der gør, at man ikke 
kan undgå at lære hinanden at kende, og derigen
nem får man mange gode fiduser og impulser til 
fortsat fornyelse i modelflyvningen.

Der stilles ingen krav til lejrdeltagernes kunnen 
på forhånd, alle øvede såvel som uøvede har lige 
store rettigheder på lejren — men dette gør også, 
at de fleste får fantastisk meget ud af lejropholdet 
— både socialt og modelflyvemæssigt.

Camping og flyvefelt
På lejren vil der være lige så meget græsbane, som 
vi kan ønske os, hvorimod det kniber mere med 
asfalt, hvor vi haren ca. 200x35 meter asfaltflade 
til rådighed, men tidligere år er det gået fint.

Camping vil finde sted på det sædvanlige areal 
mellem hyggelige store træer og meget tæt ved 
byggelokalet. I skrivende stund er det endnu usik
kert, hvilke faciliteter der iøvrigt vil være på cam
pingpladsen, men bad vil vi kunne få i lejren og 
forhåbentlig også elektrisk strøm til teltene.

Og så ligger flyvefelt og campingplads meget 
tæt sammen.

Mad
Desværre kan vi ikke tilbyde en spiseordning, hvor 
vi til rimelige priser får leveret mad til lejren, men 
tidligere år har vist, at dette ikke er noget problem.

Tilmelding
Hvis du er interesseret i lejren og evt. vil deltage, 
men selvfølgelig vil vide lidt mere, så skriver du til 
nedenstående adresse, og du vil så i begyndelsen af 
juni måned få tilsendt yderligere oplysninger og 
tilmeldingsblanket. Yderligere oplysninger inde
holder alle de seneste oplysninger om lejren, samt 
prisen for lejropholdet, som formentlig bliver ca. 
200,- kr. pr. person over 10 år — det er naturligvis 
ganske uforpligtende at få tilsendt disse papirer.
Lyder det spændende? — Skriv efter yderligere 
oplysninger allerede i dag!

Orientering
fra

RC-unionen

Sekretariatet holder ferie
RC-unionens sekretariat holder ferie i tiden fra og 
med lørdag d. 11. april til og med søndag d. 26. 
april.

Begrænsning af telefontid
Sekretariatet har indført begrænsning af telefon
tiden, således:
Hverdage tages telefonen ikke efter kl. 19.30. 
Lørdage tages telefonen ikke efter kl. 13.00. 
Søndage tages telefonen ikke.

Såfremt der er andre tidspunkter, vi ikke træffes 
på, vil der som sædvanligt være telefonsvarer på.

På trods af begrænsningerne skulle det dog sta
dig være muligt for alle at kontakte sekretariatet 
pr. telefon, hvis det er nødvendigt.

Ny klub
Så kan vi igen byde velkommen til en ny klub, nem
lig Dragsholm RC-klub. Se kontaktadressen på 
kontaktsiden foran i bladet.

Udgået klub
Vi må desværre også tage afsked med en klub, 
nemlig Djurslands Modelflyvecenter, som ikke 
længere kunne opfylde kravet om fem medlemmer 
i unionen.

A-certifikater
683 Benny Bisserup, Sydfyns Mfk.

RSD-diplomer
B-diplont
020 Gorm Pedersen, Sydfyns Mfk.

Brevkort

Ja, jeg vil gerne have tilsendt yderligere 
oplysninger om Linestyrings-unionens 
sommerlejr 1987.

Navn:

Adresse:

Frankeres
som

brevkort

Postnr./by:

Tlf.:

Klip kuponen ud og indsend den —  eller, 
hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv 
oplysningerne i et brev eller på et postkort 
og send det til sam m e adresse.
Du kan få yderligere oplysninger om  
lejren ved at ringe til Benny Furbo på tlf. 
07 22 50 89.

Benny Furbo 
Samsøvej 2 
7400 Herning

Unionens bomærker
Har du set unionens klæbemærker?

Det er stadig muligt at købe både klæbemærker 
samt stofmærker. Kontakt venligst sekretariatet.

Stævner i udlandet
Lukkede mesterskaber:
17-20/4 VM pylon racing F3D, Melbourne, 

Australien
27-31/5 EM elektrofly F3E, Pfåfficon,

Schweiz
29/6-4/7 VM helikopter F3C, Bern, Schweiz 
20-27/7 EM skala F4C, Nykoping, Sverige 
24/7-2/8 VM termiksvæveflyvning F3B, Osna- 

briick, Vesttyskland
5- 9/8 VM kunstflyvning F3A, Avignon,

Frankrig
27-30/8 NM termiksvæveflyvning F3B, Óre- 

bro, Sverige
4- 6/9 NM kunstflyvning F3A, Kauttua, Fin

land
?? NM skræntsvæveflyvning, F3F, Ystad,

Sverige (dato endnu ukendt)

Øvrige internationale konkurrencer:
14-17/5 International Helikopter konkurrence 

F3C, Levens, Cote d’Azur, Frankrig 
23-24/5 4. Internationales Hohenzollern-

Pokalfliegen F3A, Hechingen, Vest
tyskland

6- 7/6 21. Internationales Rheintalpokal
F3A, Koblack, Østrig

13-14/6 Europa Cup, Eole Trophy F3B, Paris- 
Etrepagny, Frankrig

20-28/6 International RC Soar Together, Pelle- 
stova, Lillehammer, Norge 

12/7 3. F3A Challenge, Genk, Belgien
11-12/7 Bavaria Cup F3A, Weilheim, Vesttysk

land
13-16/8 23. Internationales Igo Etrich Wander-

pokalfliegen F3A, Kraiwiesen, Østrig 
3-7/9 International F3F konkurrence, Bux

ton, Derbyshire, England
5- 6/9 16. Ludwig-Kråmer Cup F3B, Dort

mund, Vesttyskland

For storsvævere
Norsk Aero Klubb’s RC Seilflygruppe har nu 
besluttet at prøve Åbne Norgesmesterskaber for 
storsvævere, og definitionen er mindst 3,5 meter 
spændvidde, skalalignende og samme rorfunktio
ner som forbilledet, dog ikke nødvendigvis flaps. 
»Åbne« betyder, at man meget gerne ser deltagere 
fra broderlandene, herunder afgjort Danmark. 
»Skalalignende« betyder, at prototypens linier 
skal kunne genkendes, men udseendet iøvrigt tæl
ler ikke med. Der scores kun points i luften.

Programmet er Hafjel! Cup, dvs. skræntflyv
ning med varierende hastighedsopgaver på lange 
baner med indlagte cross country afvigelser, og 
det foregår naturligvis på det 1100 m høje bjerg 
Hafjell, der har den yderligere kvalifikation, at 
hotellet Pellestova ligger i 970 m højde for bjergets 
fod 20 km nordøst for Lillehammer. Og så foregår 
det under N'AK’s svæveflyveuge, International 
RC Soar Together, Pelleugen (kært barn har man
ge navne) 20.-28. juni.

NAK lægger ikke skjul på, at man ser frem til i



RC-unionen er den danske landsorganisa
tion for modelflyvning med radiostyrede 
modeller. Unionen er tilsluttet Kongelig 
Dansk Aeroklub og Fédération Aeronauti- 
que Internationale. Årskontingentet er kr. 
215,-· Ved indmeldelse skal der altid betales 
et fuldt årskontingent. Medlemmer, som 
indmeldes i årets sidste halvdel, vil auto
matisk få overskydende beløb refunderet i 
næste års kontingentopkrævning.

Bestyrelse:
Erik Jepsen, KFK, formand, tlf. 01 93 
11 08, Ole Wendelboe, RFK, næstfor
mand, Sven Abrahamsen, Den røde 
Baron, Anders Breiner Henriksen, 
Falcon, Philipp Emborg Jensen, Skive 
Mfk., John Lorentzen, AMC, Preben 
Nørholm, Midtjysk Mfk.

Sportsudvalget:
Preben Nørholm,
Godthåbsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:
Kunstflyvning 

Ejner Hjort
Hyldelundvej 9, Lindeknud,
6650 Brørup, tlf. 05 38 13 17. 

Svcevemodeller 
Poul Sørensen
Jernbanegade 21, 8882 Fårvang 
Tlf. 06 87 17 17 

Skalamodeller 
Bo Lybæk
Storegade 46 C, 8500 Grenå 
Tlf. 06 32 78 68 

Helikoptermodeller 
Rasmus P. Thorsen 
Nørregade 25, 4970 Rødby 
Tlf. 03 90 21 27.

Hobbyudvalget
Gert Larsen
Pilehaven 9, 5610 Assens 
Tlf. 09 71 30 90

Flyveplads-udvalget
Anders Breiner Henriksen 
Gejsingvej 56, Lunderskov 
Tlf. 05 58 58 83

Rekordsekretær
Børge Cramer Hansen 
Favrholmvænget 100, 3400 Hillerød 
Tlf. 02 25 16 65

Frekvenskonsulent
Frede Vinther 
Violvej 5, 8240 Risskov 
Tlf. 06 17 56 44

RC-unionens sekretariat
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
Tlf. 06 22 63 19 
Giro 3 26 53 66

løbet af få år at kunne indstifte Nordiske Mester
skaber for disse største og smukkeste fugle, og ken
dere vil huske, at det netop var her, det første 
svæver-NM fandt sted i 1972.

Man tilmelder sig ved at reservere plads på Pel- 
lestova på tlf. 009 47 62 64 031. Vel ankommet skri
ver man sit navn på tavlen i receptionen og møder 
op til briefing kl. 09.15 hver dag i pejsestuen. I 
ugens løb vil en NAK official forsigtigt afkræve et 
symbolsk stævnegebyr, men hotelejer Pelle 
Skj almstad skal selvfølgelig have et honorar for en 
grundig forberedelse til det efterfølgende skrum- 
peprojekt, ca. 2.000 kr. pro persona alt inch for 8 
dage, og det er billigere end nogensinde pga. den 
norske krones styrtdyk. Der er naturligvis lang vej 
ned til sydlandske priser, men servicen og naturen 
findes heller ikke magen til i Sydeuropa. Og så er 
det lyst døgnet rundt, og sidste år var det sommer
varmt i en sådan grad, at sololie (og myggeolie) var 
udsolgt i hele Lillehammer.

Uanset type af svævefly vil Pelleugen være en 
uforglemmelig oplevelse, da man lever totalt 
afsondret fra omverdenen blandt op mod 100 lige
sindede i en helt fantastisk natur. Men lad motor
fly blive hjemme. Fjældets fugle bruger lydløs ter
mik og skræntløft, og det gør vi også.

Preben Nørholm

Indbydelser
26/4: Expert-Cup
RFK-NFK indbyder herved til den genopståede 
Expert-Cup skræntkonkurrence søndag d. 26/4. 
Resultaterne tæller med til NM-87 og SP.

Tilmelding til Carsten Berg Christensen, 02 29 
08 42 senest torsdag 23/4. Startgebyr 40,- kr.

Starttid og flyvested oplyses pr. telefon på flyve
dagen.

25-26/4: Helikoptertræf
Hermed indbyder Københavns Fjernstyringsklub 
til helikoptertræf på flyvepladsen ved Soderup 
den 25-26/4.

Alle er velkomne med eller uden helikopter. Der 
vil blive lagt særlig vægt på, at alle som medbrin
ger et apparat, helt eller delvis færdigbygget, vil få 
hjælp og vejledning, både med hensyn til bygning 
og justering, men vi forventer, at folk selv kommer 
ud af busken og åbner munden.

Vi håber, at alle nybegyndere samt øvede vil 
møde op, da vi er vidende om, at der er mange heli
koptere, der bare står og samler støv hjemme på 
hylderne, og aldrig drejer rundt.

Der vil blive holdt briefing lørdag kl. 12.00, men 
man er velkommen til at møde op på pladsen for at 
snakke, skrue og flyve fra kl. 10.00.

Vi afslutter søndag kl. 16.00 med en kort debrie
fing.

Ved evt. tvivlsspørgsmål om pladsens beliggen
hed eller overnatning, kontakt Kurt Larsen, tlf. 02 
13 93 27 efter kl. 17.00.

26/4: JM i kunstflyvning A, B og Jumbo 
samt dommerkursus

JM 1987 afholdes i Sønderborg på Sønderborg 
Modelflyveplads. Der er briefing kl. 11.30 og start
på flyvningerne kl. 12.00.

Stangebyret er 125 kr.
Der kan trænes hele lørdagen samt søndag for

middag.
1 forbindelse med JM bliver der afholdt dom

merkursus lørdag d. 25/4 fra kl. 12.00 til kl. ca.
16.00 i Sønderborg Modelflyveklubs byggelokale, 
hvor der vil blive undervist i kunstflyvningsregler
og manøvrer.

Der er mulighed for overnatning på modelflyve
pladsen i telt/campingvogn eller i SMK’s byggelo
kale, eller for egen regning på Sønderborg Vandre
hjem, tlf. 04 42 31 12.

Begge dage kan der købes øl/vand til klubpriser

på modelflyvepladsen og i klublokalet, søndag 
pølser 10.30-12.00.

Tilmelding og indbetaling af startgebyr, bestil
ling af mad til lørdag aften, morgenmad søndag, 
til Claus Reinke, Vendsysselvej 18, 6400 Sønder
borg, tlf. 04 42 58 92, senest d. 21/4.

Claus er til rådighed med yderligere oplysnin
ger.

Tilmeldte vil få tilsendt vejviserskitse, der viser 
placering af modelflyvepiads og byggelokale.

2/5: JM skrænt i Hanstholm
Thy RC-klub indbyder til JM skrænt i Hanstholm 
lørdag d. 2. maj med søndag d. 3. maj som reserve
dag. Mødested bliver på parkeringspladsen ved 
campingpladsen i Hamborg. Briefing kl. 9.00. 
Derfra kører vi ud til den skrænt, som passer med 
vindretningen. JM skrænt tæller med til udtagelse 
til NM og Nordsø Cup i september måned.

Tilmelding til Jørgen Larsen, Hjertegræsvej 3, 
7700 Thisted, tlf. 07 97 13 63 senest den 30. april.

3/5: Borup Modelflyveres 2-meter Cup
Søndag d. 3. maj afholder Borup Modelflyvere en 
konkurrence for svævefly i 2-meter klassen.

Der flyves fra modelflyvepladsen i Kløvested, 
og der konkurreres efter de gældende 2-meter reg
ler.

Tilmelding med oplysning af navn, RC- 
nummer og frekvens skal ske til Verner Skov Han
sen på tlf. 03 65 96 85. Sidste frist er den 26. april. 
Startgebyret er 30,- kr.

3/5: Elektrotræf i Slangerup
Som Bertel Tangø allerede har afsløret i Model
flyve Nyt afholder RFK, Slangerup, elektroflyver- 
træf på flyvepladsen i Slangerup. Det bliver søn
dag d. 3. maj fra kl. 10.00-17.00. Vi er endnu ikke 
så mange elektroflyvere, men vi håber at et træf 
kan være med til at øge interessen. Både erfarne og 
uerfarne er meget velkomne.

Tilmelding er ikke nødvendig. Bare kom og vær 
med til at gøre det til en spændende og lærerig 
dag! Kontaktmand: Ole Hilmer Petersen, 02 75 52
14.

9-10/5: Helikopter begynderseminar
Begynderseminar for helikoptere, bliver i år 
afholdt på Sjælland nærmere betegnet Ringsted 
flyveplads, som ligger i udkanten af Ringsted mod 
Haslev.

Der bliver undervist i grundlæggende teori om 
styremekanisme, transmission fra motor til rotor, 
afbalancering, trim og justeringsmuligheder, 
montering og brug af radiogrej mm. Der bliver 
også mulighed for at få råd og vejledning om net
op din model, samt så meget flyvning som tiden 
tillader. Vi glæder os til at se dig og din model, og 
hvis du kender nogen, som prøver hjemme i bag
haven, så tag dem med for deres og vores skyld.

Nogle praktiske oplysninger: Der vil være folk 
på pladsen fra kl. 10, men vi starter kl. 12 med brie
fing, og slutter søndag kl. ca. 16. Der er mulighed 
for at sove i klubhuset, hvis du har sovepose el. 
lign. med. Der er gratis kaffe under hele forestillin
gen, og vi forventer at arrangere fælles morgen
bord søndag morgen, hvis der er tilslutning for 
det. Tilmelding og nærmere oplysning kan fås hos 
Rasmus Thorsen, 03 90 21 27 og hos Kurt Larsen, 
02 13 93 27.

15/5: SM i skræntflyvning
NFK har herved fornøjelsen af atter engang at 
indbyde til SM i skræntflyvning Store Bededag d.
15. maj med reservedag lørdag d. 16. Ved visse 
vindretninger kan det blive nødvendigt at benytte 
skrænter med vanskelige flyve- og landingsfor
hold.

Tilmelding til Bjørn Krogh 02 18 70 94 senest 
mandag 11/5. Startgebyr 40,- kr.
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Resultaterne tæller med til NM-87 og SP.
Om flyvested og starttid vil der blive ringet 

besked på flyvedagen mellem 7.30 og 8.00.

16-17/5: Falcon International
Denne kunstflyvningskonkurrence starter lørdag 
kl. 12.00. Inden da kan der trænes på pladsen fre
dag d. 15. maj.

Startgebyr: 120,- kr.
Klasser: F3A, B, Jumbo alt efter hvor mange, 

der møder op.
Konkurrencen flyves på Falcons flyveplads i 

Veerst.
Der er mulighed for enkel forplejning og cam

ping på pladsen.
Tilmelding inden 10. maj til Ejner Hjort, tlf. 05 

38 13 17.

23/5: Hobbytræf for RC svævere
Vestfyns Modelflyveklub Assens inviterer til hob
bytræf for RC-svævere lørdag d. 23. maj. Træffet 
afholdes på Feddet ved Á.

Hvis du kommer fra Sjælland: Til Odense og 
videre mod Assens. Ca. 6 km før Assens til venstre 
mod Ebberup — første vej til venstre mod Helnæs 
— skiltet viser vej til Å Camping.

Fra Jylland: Kør til Assens, fra Assens mod 
Fåborg — ca. 5 km fra Assens går vejen til højre 
mod A Camping.

Området, der skal flyves på, vil være mærket 
med RC-skilte.

Velkommen til en hyggelig dag — vi vil gerne 
have tilmeldinger til Jørgen Mosbjerg Madsen, 
Stubben 10, 5631 Ebberup, tlf. 09 74 17 08 efter kl. 
16.15. Er du i tvivl om vejret, så ring.

24/5: Junior Stunt
Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK), indby
der herved til Junior Stunt på klubbens flyveplads, 
Thorsholms Allé 6, Tulstrup (v. RC-Model- 
Center), ca. 5 km vest for Hillerød.

Vi starter med briefing kl. 11.00.
Der vil være mulighed for prøveflyvninger fra 

kl. 10.00. Der kan købes øl, vand, kaffe og pølser 
på pladsen.

Tilmelding skal ske til Finn Lerager, 02 27 86 06, 
senest tirsdag den 19. maj med oplysning om RC- 
nummer og frekvens.

Startgebyr kr. 50,-. Gebyret betales ved briefin
gen.

Der er præmier til de bedst placerede.

24/5: Filskov Cup
Nuserne indbyder til årets Filskov Cup, på Filskov 
Kro’s flyveplads, søndag d. 24. maj kl. 09.00.

Der vil som tidligere være kaffe og rundstykker 
til de, der kommer tidligt nok! Vi håber at se man
ge af både de nye avancerede og spændende svæ- 
vemodeller, samt de gamle kendinge, til en dyst i 
Filskov termikken og forhåbentlig også på de lan
ge distancer. Vi stiller ikke andre krav til deltager 
og model, end at man elsker at flyve, og at batteriet 
er ladet helt op.

Er der deltagere, der har slæbefly med, finder vi 
det helt fint, og er der piloter, der gerne vil slæbe, 
er man velkommen til at kontakte undertegnede, 
men der findes naturligvis også et spil.

Deltagere må venligst tilmelde sig til: Kaj Søren
sen, tlf. 05 32 26 56.

Jeg forestiller mig, at samtlige tilmeldinger er i 
hus inden d. 22. maj kl. 00.00.

30-31/5: Jumbo-træf 1987
Hermed indbydes til det traditionelle Jumbo-træf 
på Filskov Kro’s flyveplads.

Traditionen tro er der udsat en vandrepokal til 
det flotteste fly, samt et glas med inskription på 
sølvplade til alle piloter.

Der kan camperes på pladsen fra torsdag den 
28. maj, og der kan flyves, så længe der er lyst.

Der arrangeres grillaften lørdag. Tilbehør skal 
medbringes.

Pølser, øl og vand kan købes på pladsen. 
Jumbocertifikat og RC-unionens medlemsbe

vis skal forevises.
Startgebyr kr. 40,- til dækning af diverse udgif

ter.
Tilmelding til Flemming Pedersen, tlf. 05 34 18

33 senest 21. maj.

H il le r ø d

31/5: Opvisning i Slangerup
Radioflyveklubben, Slangerup, laver opvisning 
søndag d. 31. maj fra 13.00-16.00. For tredie år i 
træk vil klubbens egne piloter, hjulpet af piloter 
fra naboklubberne, forsøge at vise, hvad model
flyvning kan være. Vi kan ikke gøre det alene, og 
modelflyvere der har lyst til at være med til at lave 
en god opvisning er velkomne til at kontakte Ole 
Hilmer Petersen, 02 75 52 14, inden opvisningen.

Vi forventer at kunne vise begynderfly, skalafly, 
helikoptere, kunstflyvning og meget mere. Der vil 
være mulighed for at købe øl, vand og snacks på 
pladsen.

Flyvepladsen ligger sydvest for Slangerup, på 
hovedvejen mellem Farum og Frederikssund. Der 
er skiltning ude fra hovedvejen. Pladsen ligger ved 
siden af speedwaybanen.

31/5: Esbjerg Open
Esbjerg Modelflyveklub (EMF) indbyder herved 
til »Esbjerg Open«, der afvikles på Varde Flyve
plads fra klokken 10.00 formiddag søndag d. 31. 
maj 1987. Der vil være usædvanligt flotte præmier 
til vinderen.

Konkurrencen går i sin enkelhed ud på:
1. terrænløb
2. loop på tid
3. 2 minutters tidsflyvning.

Hele konkurrencens grundidé er, at den ikke 
kun er for egentlige konkurrencepiloter, men er 
for alle, som har et motoriseret modelfly, hvad 
enten modellen er en 10 cm5 kunstflyver, en 2,5 
cm1 begyndermodel, et elektrody, et svævefly med 
hjælpemotor eller sågar en jumbomodel.

/. disciplin skal tages bogstaveligt. Der er lagt en 
rute (ca. 1 km i kuperet terræn) i en af Sønderjyl
lands smukkeste nåletræsplantager, kun få hun
drede meter fra Varde å (hvis du også fisker!). Det 
går så over stok og sten med modellen højt til vejrs, 
for til sidst at nå tilbage til startstedet på kortest 
mulig tid. Her er det altså kondien, du vinder på!!!

2. disciplin tre loop på tid. Først når du har fået 
vejret igen, startes der!! Så laves tre loop og en lan
dingsrunde. Hurtigste mand vinder runden osv. 
Der er selvfølgelig indlagt »anti snyd« regler, som 
kommende deltagere vil blive indviet i.

3. disciplin er nok almindelig kendt af de fleste, 
nemlig 2 min. flyvning på fornemmelsen. Det 
lyder såre enkelt, men prøv bare derhjemme! 2 
minutter kan være mange ting, vil du nok finde ud 
af.

Formålet med stævnet er ganske vist konkur
rence, men som du ser, kræves der ikke en ganske 
speciel type modelfly for at have en vinderchance 
i modsætning til alt for mange andre konkurren
cer. En tendens, som vi er kede af her i EMF, så

derfor dette initiativ, som vi håber, vil blive vel 
modtaget.

Drikkevarer kan købes på pladsen, og startge
byret er på 50,- kr.

Tilmelding sker til enten Eigil Hansen, tlf. 05 11 
66 41, eller Orla Abildgren, tlf. 05 15 37 99 — 
senest søndag d. 17. maj.

31/5: Nordjysk skalatræf
Ligesom sidste år har Nordjysk Skalatræf på 
NRC’s flyveplads ved Nørholm til formål at samle 
RC-piloter med skalamæssige interesser til en 
afslappende flyvedag.

Der afholdes en uforpligtende konkurrence, 
hvor deltagerne får deres model bedømt statisk 
(husk dokumentation) og hvor piloterne demon
strerer et selvkomponeret flyveprogram. Hoved
vægten lægges på at få mange deltagere med, også 
selvom deres modeller måske ikke er helt perfekte 
rent skalamæssigt.

Ved bedømmelsen bliver der ikke lagt vægt på 
smådetaljer, men på modellens helhedsindtryk og 
på flyveprogrammets skalamæssige fremførelse.

31/5: NFK skrænt Cup
NFK indbyder herved til NFK skrænt Cup søndag 
d. 31. maj. Resultaterne tæller med til NM 87 og 
SP.

Ved visse vindretninger kan det blive nødven
digt at benytte skrænter med vanskelige flyve- og 
landingsforhold.

Tilmelding til Bjørn Krogh, tlf. 02 18 70 94, 
senest torsdag d. 28. maj.

Startgebyr kr. 40,-.
Om flyve- og startsted vil der blive ringet besked 

på flyvedagen mellem 7.30 og 8.00.

6/6: SM i Dan-skala
1 år er Borup Modelflyvere vært ved det første 
Sjællandsmesterskab i Dan-skala. Der bedømmes 
og flyves efter de specielle regler for Dan-skala (se 
Modelflyve Nyt 1/87) og de tre bedst placerede vil 
blive udtaget til DM i august hos MMF. Der vil 
være pokal til ejendom til bedst placerede.

Borup Modelflyveres flyveplads ligger ved 
Kløvested øst for Borup, midt mellem Roskilde, 
Ringsted og Køge. Vi begynder lørdag morgen, 
men du er velkommen til at komme tidligere og 
campere på pladsen. Din tilmelding skal ske senest 
den 30/5, og du skal ringe til Kai Andersen på tele
fon 03 67 91 30 — der kan du også få yderligere 
oplysninger.

Vor støjgrænse på 100 dB(A) målt i 1 meters 
afstand med maskinen løftet en meter overjorden, 
skal overholdes. Husk at medbringe jumbotilla
delse, hvis din maskine vejer over 5 kg.

Startgebyr er 75,- kr.
Briefing lørdag d. 6. kl. 9.00 (alternativt søndag 

d. 7. kl. 9.00).

6/6: Dan-skala, Jylland-Fyn mesterskabet
Grenaa Modelflyveklub er vært ved det nyetable
rede regionale mesterskab — Jylland-Fyn mester
skabet — i Dan-skala klassen, der dømmes efter 
de danske regler for Dan-skala. Reglerne fås ved 
henvendelse til sekretariatet.

For at kunne deltage i Dan-skala klassen skal du 
som pilot selv have bygget skala-modellen, og skal 
selv flyve den.

Husk, hvis din model vejer over 5 kg, skal du 
medbringe en gyldig jumbotilladelse.

Tilmelding senest d. 25. maj til:
Niels Bille, tlf. 06 33 41 95 
Bo Lybæk, tlf. 06 32 78 68.

Startgebyr er kr. 75,-.
Konkurrencen starter med briefing lørdag d. 6. 

juni kl. 10.00. Ved vindstyrker over 10 m/sek. 
(stød ikke medregnet) aflyses al konkurrenceflyv
ning.

Grenaa Modelflyveklubs flyveplads ligger 2 km
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Officiel stævnekalender
Dato Stævne, oplysninger, kontaktmand
16/4 Påske Højstart, Hanstholm (BMC), UT NM-87, EM-88, VM-89, PK, Peter Juul 

Christensen, 06 29 16 35
18/4 Påske Skrænt, Thy RC Klub, UT NM-87, PK, Jørgen Larsen, 07 97 13 63, res. 19/4 
25/4 Dommerkursus, kunstflyvning, Sønderborg, Claus Reinke, 04 42 58 92 
25-26/4 Dommerkursus, skala, Østerbro Kaserne/KFK’s flyveplads, Benny Juhlin, 01 60 29 37 
25-26/4 Helitræf KFK, Kurt Larsen, 02 13 93 27
26/4 Expert Cup, NFK + RFK Slangerup, UT NM-87, PK, Carsten Christensen, 02 29 08 42
26/4 JM kunstflyvning A + B + Jumbo, Sønderborg Mfk., Claus Reinke, 04 42 58 92
2/5 JM Skrænt, Thy RC Klub, UT NM-87, PK, Jørgen Larsen, 07 97 13 63, res. 3/5
3/5 Elektroflytræf RFK, Ole Hilmer Petersen, 02 75 52 14
3/5 2-meter Cup, Borup Modelflyvere, Verner Hansen, 03 65 96 85
3/5 Gudenå Open F3B, Gudenåen, UT NM-87, EM-88, VM-89, PK, Hans Dahl Christensen,

06 43 46 78
9-10/5 Begynder-Heli-seminar, Ringsted Flyveplads, Rasmus Thorsen, 03 90 21 27 
15/5 SM Skrænt, NFK, UT NM-87, PK, Bjørn Krogh, 02 18 70 94, res. 16/5 
15-17/5 Falcon International (A + B), UT NM + VM, Olav Nielsen, 05 55 50 35 
16/5 Grenå Junior Stunt, Grenå Mfk., Niels Bille, 06 33 41 95
15-17/5 Østjylland Open F3B, UT NM-87, EM-88, VM-89, PK, Hans Dahl Christensen, 06 43 46

78
17/5 2-meter konkurrence, Sydsjællands Rfk., Kim Hansen, 03 75 18 41 
23/5 Hobbytræf-RC-svævere, Vestfyn, Jørgen Mosbjerg Madsen, 09 74 17 08 
24/5 Filskov Cup (termik, spec, regler), Nuserne, Kaj Sørensen, 05 32 26 56
24/5 NFK Junior Stunt, Finn Lerager, 02 27 86 06
28/5 Hobro F3B, UT NM-87, ΕΜ-~88, VM-89, PK, Hans Dahl Christensen, 06 43 46 78
28/5 Skagen Junior Stunt. Svend Hjermitslev, 08 44 59 79
30/5 Åbent Hus, Fåborg. Svend Fauerholm Christensen, 09 21 58 66 (res. 31/5)
30-31/5 Jumbostævne Filskov, Flemming Pedersen, 05 34 18 33
30-31/5 Jumbo/Hobbvflvvertræf AMC, Lars Lvnekilde. 06 22 78 44 /  06 17 56 44
31/5 NFK Cup (skrænt), UT NM-87, PK, Bjørn Krogh, 02 18 70 94
31/5 Opvisningsstævne RFK, Ole Hilmer Petersen, 02 75 52 14
31/5 Esbjerg Open (spec, regler), Varde Flyveplads, Eigil Hansen, 05 11 66 41
31/5 Nordjysk Skaiatræf, NRC, Leif Nørgaard Jensen, 08 18 04 73
6/6 Dan-skala regionsmesterskab Jylland/Fyn, Grenå Mfk., Niels Bille, 06 33 41 95, res. 7/6 
6/6 Dan-skala Sjællandsmesterskab, Borup Modelflyvere, Kai Andersen, 03 67 01 09, res. 7/6 
6-7/6 Helitræf, Holbæk, Leif Andersen, 03 46 50 13
7/6 Rødspætte Cup, F3B, Frederikshavn, UT NM-87, EM-88, VM-89, PK, Jan Abel, 08 42 96 

66
8/6 Fly For Fun, Mfk. Gudenå, Ivan Larsen, 06 42 02 23
11/6 Åbent Hus fra kl. 18.00, Vestfyn, Jørgen Mosbjerg Madsen, 09 74 17 08
13/6 SM kunstflyvning, Sydsjællands Rfk., A + B +Jumbo, Finn Lerager, 02 27 86 06
14/6 Modelflyveopvisning, Nakskov, Kurt Johansson, 03 94 14 27
14/6 Luftcirkus/20 års jubilæum, MMF, Per Iversen, 07 26 83 37
14/6 JM F3B, BMC, UT NM-88, EM-88, VM-89, PK, Torben Rasmussen, 06 15 97 62, res. 21/6 
14/6 2-meter + Open, SMSK, John Olsen, 01 78 66 04
19- 21/6 Falcon Luftshow, Veerst, Olav Nielsen, 05 55 50 35
20- 21/6 Heli Fly In, Nakskov, Klasse A, U'T EM-88, Rasmus Thorsen, 03 90 21 27 
27/6 Toptreff 1987, Viborg, Lars Pilegaard, 06 61 59 51
27/6 TFT Junior Stunt, Holsted, Ulrik Reickmann, 05 39 35 17, res. 28/6
27-28/6 Modelflyveshow Haderslev, Henning Clausen, 04 57 73 47
4-5/7 Træf for fly-/helikopter, Nakskov, Kurt Johansson, 03 94 14 27
4-5/7 Åbent Hus, Arrow Toftlund, Lars Høeg, 04 83 11 13 (weekend)
4-11/7 Sommerlejr for begyndere, Falcon, Veerst, Olav Nielsen, 05 55 50 35
12-19/7 Sommerlejr for øvede, Falcon, Veerst, Olav Nielsen, 05 55 50 35 
25/7 Fly for F’un, Skibelund, Arne Barsballe, 04 82 14 06 
1/8 Arrow Junior Stunt, Toftlund, Leo Enggaard, 04 83 29 42
2/8 Junior Stunt, Jysk Luftcirkus, Frederik P. Frederiksen, 07 35 28 74
8/8 Hobbytræf RC motorfly, Vestfyn, Jørgen Mosbjerg Madsen, 09 74 17 08
8/8 Storsvævertræf, Gudenåen, Hans Dahl Christensen, 06 43 46 78
8-9/8 Helitræf, Arrow Toftlund, Leo Enggaard, 04 83 29 42 
9/8 25 års jubilæumsopvisning, Kalundborg, Ebbe Andersen, 03 50 11 83
9/8 Gudenåen Flyslæb, Gudenåen, Hans Dahl Christensen, 06 43 46 78
9/8 Vestfyns Junior Stunt, Vestfyns Mfk., Jørgen Mosbjerg Madsen, 09 74 17 08
22-23/8 Heli Fly In, Sydfyns Mfk., UT EM-88, Per Strandhauge, 09 56 19 24 
23/8 Brønderslev Luftshow 87, Janm Laursen, 08 28 24 48 
23/8 Esbjerg Junior Stunt, Varde Flyveplads, Eigil N. Hansen, 05 11 66 41 
22-23/8 DM kunstfly vning. Holstebro RC Mfk., A + B +Jumbo + Junior Stunt, Leif Damgaard, 07 

42 42 24
23/8 NFK Open (skrænt), UT NM-88, PK, Bjørn Krogh, 02 18 70 94
23/8 Als Cup F3B, Sønderborc Mfk., UT NM-88, EM-88, VM-89, PK, Torben Krogh, 04 46 48 

23
29-30/8 DM Skala, Herning, F 4 C -Jumbo-Dan-skala, Per Iversen, 07 26 83 37 
30/8 Falcon Junior Stunt, Veerst, Ejner Hjort, 05 38 13 17
30/8 Hobbyflyvertræf, KFK, Flemmina Madsen, 02 52 84 32
6/9 2-meter DM, SMSK, John Olsen, 01 78 66 04
12-13/9 DM F3B, BMC, UT NM-88, EM-88, VM-89, PK, Hans R. Grønne, 06 25 00 67
13/9 2-meter + Open, Borup Modelflyvere, Ivan Lassen, 03 67 91 30
20/9 Mols Cup (skrænt), BMC, UT NM-88. PK, Poul Sørensen, 06 87 17 17
20/9 DM helikopter, Nuserne, UT EM-88. Kaj Sørensen, 05 32 26 56
10/10 DM skrænt, NFK, UT NM-88, PK, Bjørn Krogh, 02 18 70 94, res. 11/10
1/11 Repræsentantskabsmøde, Nyborg

Ud for visse konkurrencer står forskellige koder. UT betyder, at konkurrencen tæller med til udtagelse 
af landshold til de efterfølgende internationale mesterskaber. PK betyder, at konkurrencen tæller med i 
svæveflyve Pokal-Kampen. Res. betyder forud reserveret reservedato, der benyttes, såfremt konkurrence
ledelsen skønner stævnet ugennemførligt på den primære dato, sædvanligvis pga. vejrforholdene.

syd-vest for Grenaa by ved omfartsvejen til fær
gerne.

Der vil være mulighed for at campere på områ
det, så du er velkommen til at møde op fredag 
eftermiddag. Ring venligst i god tid, hvis du 
ønsker at overnatte.

6-7/6: Helitræf i Holbæk
Holbæk Modelflyveklub vil i år gentage sidste års 
succes med helitræf i pinsen, så derfor indbyder vi 
hermed alle, såvel nybegyndere som eksperter til 
pinseflyvning i Holbæk.

Vi starter lørdag d. 6. juni kl. 13.00 med briefing 
og slutter søndag d. 7. juni kl. ca. 17.00.

Der vil også i år være mulighed for campering 
på pladsen under de sædvanlige primitive forhold.

Af hensyn til overnatning, kørselsvejledning 
mm. er tilmelding nødvendig, hvorfor Poul Eber
hardt tager imod på tlf. 03 48 23 77.

13-14/6: Internationalt modelflyvetræf
Marks Modellflyveklubb, Tostared, Sverige, ind
byder til internationalt modelflyvetræf den 13.-14. 
juni 1987. Samtlige modelflyveklubber i Sverige, 
Norge, Danmark, Holland, Nordtyskland og 
England er inviteret.

Flyvningen foregår begge dage mellem 08.00- 
18.00 med modeller som: Svævemodeller, dob
beltdækkere, oldtimers, skalamodeller, ducted 
fan-modeller, helikoptere, osv.

Evt. interesserede bedes henvende sig til:
Marks Modellflyveklubb
Berggrånd 1, S-51100 Kinna, Sverige
Att. Lars-Berno Fredrikson, tlf. 0320-13116.

14/6: SMSK 2-meter + Open
SMSK indbyder igen i år til en 2-meter + Open 
konkurrence efter 2-meter reglerne.

Man kan desværre kun tilmelde sig i den ene af 
klasserne, da der vil blive fløjet i en skøn forvir
ring i håb om at nå 3 runder. Der vil være mulighed 
for i Open at starte på el-spil eller på gummitov 
med max. 10 kg træk.

Der er præmier til begge klasser, men du vil også 
få en placering i den samlede konkurrence. Der er 
briefing kl. 9.15 på Stensletten ved Herstedøster.

Tilmelding samt betaling af startgebyr — kr. 
40,----på girokonto nr. 1 75 33 55, SMSK, Tjørne
husene 20,2600 Glostrup eller pr. check til samme 
adresse. Husk navn, adresse, RC-nummer, fre
kvens samt den klasse du vil flyve i på girokortet 
eller i et følgebrev.

Sidste frist for tilmelding d. 9. juni. Husk mad
pakke, vi sørger for termikken.

20-21/6: Falcon Luftshow 1987
RC-klubben Falcon indbyder herved til vort årlige 
luftshow.

Selve opvisningen for publikum starter søndag 
kl. 13.00, men vi håber at se så mange piloter med 
pårørende som muligt fra fredag, eller kom når 
du/I har tid og lyst.

Lørdag aften er der fællesspisning (husk tilmel
ding). Vi får sikkert som sædvanligt en særdeles 
hyggelig aften. Altså kom og vær med, så vi får en 
hyggelig og fornøjelig weekend med masser af 
flyvning.

Der er plads til opstilling af telte og camping
vogne ved flyvepladsen, og der er pølser, suppe, øl 
og vand mm. i klubhuset hele weekenden.

Yderligere oplysninger og indbydelser sendes til 
alle klubber 3-4 uger før stævnet. Eller ring til 
Olav Nielsen på flyvepladsen, tlf. 05 55 50 35.

21/6: 2-meter postkonkurrence
SMSK afholder postkonkurrence for 2-meter 
RC-svævere den 21. juni med alternativ dag den 
28. juni. Reserver dagene nu og læs indbydelsen i 
nr. 3/87.
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27/6: Toptreff 1987
I de gode gamle dage, før verden gik af lave og 
opfandt alskens nymodens pjank som brændstof
motorer og radiostyringsanlæg til hobbybrug, 
samledes en flok unge mennesker iført korte buk
ser, sandaler og hårnet på Klostermarken i Viborg.

Med sig havde de nogle underlige stativer af fyr
retræslister, krydsfiner og papir, som de kastede 
op i luften, hvor himstregimserne til stor fryd for 
knægtene og hovedrystende undren for de forbi
passerende til tider kunne holde sig flyvende i op 
til flere sekunder.

Ved samarbejde blev præstationerne hen ad 
sommeren bedre, tingene sjovere og kammerat
skabet større, og dermed var også den idé, der den 
efterfølgende vinter skulle blive til en modelflyve- 
klub i Viborg med stiftende generalforsamling og 
det hele, kommet til.

Alt det skete i sommeren 1937 — altså for 50 år 
siden — og selv om vi altså først jubilerer officielt 
næste år, tager vi allerede nu hul på festlighederne 
ved at afvikle Toptreff 1987 som et: »Skala-for- 
sjov-stævne« — lørdag den 27. juni, hvortil alle 
skalafly hermed er inviteret.

Dokumentationskravene vil være opfyldt, hvis 
bare en af vore dommere kan genkende din model 
som type. Til berømte fly som for eksempel Spitfi
re, F-16 og lignende er papirarbejde fra deltagernes 
side altså unødvendig, og til mere specielle varian
ter som en ME-109 med næsehjul eller en Lysander 
med to halefinner og firløbet halekanon er det nok 
at medbringe et enkelt billede eller lignende.

Der vil være fri flyvning hele dagen, og vore 
dommere vil med små præmier belønne godt 
håndværk, skalalig udseende og ikke mindst ska
larigtig flyvning. Kunstflyvning med en DC-3 kan 
således godt indbringe bifald, men dommerne 
stikker altså kun hånden i gavesækken, hvis 
maskinen ruller og spinner i forbindelse med et 
styrt.

Og så slutter vi da forresten dagen af med en 
teltfest, hvor vi alle kan fortælle hinanden, hvor
dan dagens flyvning skulle have set ud, hvis ikke 
bare lige ....

Såfremt du vil deltage i aftenens festligheder, 
bedes du om muligt tilmelde dig senest fredag den 
19/6 af hensyn til vore kokke.

Kommer du kun for at flyve, er tilmelding unød
vendig, men af hensyn til information af pressen 
forud for stævnet vil vi meget gerne høre fra dig 8- 
10 dage før stævnet.

Tilmelding kan ske til Keld Gade på tlf. 06 62 92 
63 eller Lars Pilegaard på tlf. 06 61 59 51.

Stævnet afholdes som tidligere på modelflyve
pladsen ved Møgelkjærsvej i Viborg, og er du i 
tvivl om pladsens beliggenhed, sender vi dig gerne 
et kort.

4-5/7: Hobbyflyver-weekend/Åbent hus
Arrow, Toftlund Modelflyveklub, indbyder her
med til en hyggelig weekend på en af Danmarks 
bedste modelflyvepladser.

Vi mødes på pladsen lørdag d. 4. juli ca. kl.
13.00 til en afslappet hygge-, snakke- og flyvedag, 
som vi afslutter med grillaften på pladsen.

Søndag inviterer vi publikum, hvor vi vil gøre

lidt PR for vores hobby, så tag derfor alt med, der 
kan flyve.

Pladsen er selvfølgelig godkendt til jumbomo
deller, og der er mulighed for campering på Toft
lund Campingplads, små 5 km fra flyvepladsen.

Ønsker du at komme allerede fredag eller kan 
du kun komme en af dagene, er det bare i orden!

Er du begynder, er vi mange, der gerne vil hjæl
pe dig, og du er selvfølgelig meget velkommen!

Ring for yderligere oplysninger samt om vejvis
ning til enten Kaj Christensen, 04 75 25 68, eller 
Lars Høeg, 04 83 11 13 (week-end).

Mød op og lad os få en hyggelig weekend — alle 
er velkomne.

4-5/7: Modelfly/helikoptertræf
Nakskov Modelflyveklub indbyder til sommer
træf for modelfly og helikoptere d. 4.-5. juli. 
Begyndere og erfarne kom og få en hyggelig week
end.

Pladsen, som er godkendt til jumbofly, ligger på 
Nakskov flyveplads, hvor der er mulighed for 
opstilling af telte og campingvogne (husk kabel
tromle). Evt. overnatning i klubhus (m. toi- 
let/bad). Kom lørdag, kom søndag, kom hele 
weekenden.

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi hører ger
ne fra jer. Startgebyr kr. 20,-.

Yderligere oplysninger hos Kurt Johansson, tlf. 
03 94 14 27.

4-19/7: Falcons sommerlejr 1987
RC-klubben Falcon indbyder igen i år til sommer
lejr i perioden 4.-12. juli for nybegyndere og 12.-19. 
juli for øvede piloter. Der vil i begge perioder være 
erfarne instruktører tilstede.

Deltagelse i sommerlejren er betinget af, at man 
er forsikret via medlemskab af RC-unionen, og at 
man selv medbringer en egnet model.

Til overnatning kan medbringes telt, camping
vogn eller lignende, idet klubben råder over egen 
campingplads ved flyvepladsen. Følgende facilite
ter står til rådighed i perioden: Stort klubhus, toi
let med varmt og koldt vand. I klubhuset kan der 
købes is, kaffe, øl, vand, pølser mv.

Prisen for deltagelse er sat til kr. 100,- i tilmel
ding pr. aktivt deltagende pilot samt kr. 10,- pr. 
dag. Desuden kan familie medbringes. Dette 
koster yderligere kr. 10,- pr. dag pr. person, dog er 
børn under 15 år fritaget.

Om aftenen vil vi lave forskellige aktiviteter som 
f.eks. film, lejrbål, service på radio og motor mm.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos:
Per Holm, 05 52 53 70 
Allan Sørensen, 05 55 71 81

NYT FRA S VÆ VEF UV VESTYRINGSGRUPPEN
N Y T  F R A  S V Æ V E F L Y  V E S T Y R IN G S G R U P P E N
NYT FRA SVÆVEFLYVESTYRINGSGRUPPENNYT FRA SVÆVEFLYVESTYRINGSGRUPPEN
NYT FRA SVÆVEFLYVESTYRINGSGRUPPEN
VM 1987 i Vesttyskland
Så er forberedelserne til VM d. 29/7-2/8 i Osna-
briick begyndt, og følgende piloter er udtaget:
Karsten Jeppesen, BMC
Kjeld Sørensen, BMC
Peter Mikkelsen, BMC
Preben Nørholm er holdleder.
Følgende har lovet at tage med som hjælpere: 
Leif Mikkelsen, Morten J. Christensen, Torben 
Rasmussen, Bjarne Sørensen, Grethe Sørensen, 
Poul Sørensen. Alle fra Brabrand Modelflyve 
Club.

Konkurrenceregler for RC- 
svæveflyvning
Regler for F3B og F3F har hidtil været svære at

Karsten Jeppsen fra BMC skal deltage ved VM i 
F3B med en model, der bliver bygget op omkring 
de stumper, han her viser ti! fotograf og styringsg
ruppeformand Poul Sørensen.

opdrive, idet unionen kun har haft et begrænset 
antal regelsæt, og disse er aldrig blevet rettet, når 
der er lavet ændringer i reglerne.

Det er der blevet rådet bod på nu, idet reglerne 
er blevet rettet til, så de passer til den måde vi fly
ver idag. Det vil sige, at hastighedsbanen bliver 
lagt ud som mod- og medvind samt at man vil lan
de efter pletlanding.

Det nye regelsæt er lavet på en sådan måde, at 
der løbende vil blive tilsendt rettelsesblade, når 
reglerne ændres.

Der vil i løbet af marts måned blive udsendt et 
regelsæt til de stævneledere, der står iden officielle 
stævnekalender for F3B og F3F. Skulle der være 
nogen, der ønsker et sæt, kan de ringe til sekreta
riatet eller svæveflyvestyringsgruppens formand, 
Poul Sørensen.

Regler for leje af højstartsspil
Høj startsspillene kan lejes til officielle F3B stæv
ner med udtagelsesstatus til JM, DM, NM, EM og 
VM.

Pris for spillene er pt. 200 kr. til dækning af line
omkostninger. Betaling skal ske på check eller giro 
til sekretariatet senest 8 dage efter stævnet.

Forsendelse til arrangør vil ske på arrangørs reg
ning med fragtmand (spillene skal være forsikret 
under transport). Batteri vil ikke blive sendt med 
(må lejes lokalt).

Spillene returneres til depot første hverdag efter 
stævnet eller efter aftale.

Spillet skal bestilles ved styringsgruppen eller 
hos vedkommende, som har dem i depot (normalt 
Leif Mikkelsen), minimum 1 uge før stævnet.

Et spil består af følgende:
Spil med 400 m 1,4 mm line
Faldskærm
Omløber
4 pløkke til fastgørelse af spil og omløber 
Fodpedal
Batteri (ikke ved forsendelse med fragtmand) 
Hammer

Bestilling af spil hos:
Leif Mikkelsen, Bygmarken 2, 8520 Lystrup, tlf. 
06 22 50 07.
Styringsgruppen: Poul Sørensen, Jernbanegade 
21, 8882 Fårvang, tlf. 06 87 17 17.
Betaling af spil:
RC-unionen, Rugmarken 80, 8520 Lystrup, giro 
nr. 3 26 53 66.
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes a f bladets læsere til 
ikke-forretningsmæssige køb- og salg-annoncer 
a f modelf!y og tilbehør til modelf ly. Annoncer for 
ikke-modelflyvegrej smides uden videre i papir
kurven! Redaktionen bortredigerer skånselsløst 
pladskrævende beskrivelser a f effekterne mv. 
Opremsninger a f småting bliver udeladt eller — i 
bedste fa ld  — slået sammen i et »med mere«. Ind
senderne bliver ikke orienteret om vorevt. redige
ring i teksterne.

Til gengæld er annoncerne gratis.
A nnoncer til Opslagstavlen skal indsendes en 

måned fø r  bladets udgivelse tik 
Modelflyve Nyt
Blomstervænget 21, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til ind
sendte annoncer modtages ikke under nogen 
omstændigheder pr. telefon. Vi fortæller ikke 
under nogen omstændigheder, hvad der står i et 
kommende nummers Opslagstavle, hvis man for
søgerat få  det at vide. Utydeligt skrevne annoncer 
og annoncer uden telefonnummer (husk område
nummer!) eller adresse smides uden videre i 
redaktionens store papirkurv!

Sælges: Byggesæt til Square Eagle P-30. Gummi- 
motormodel, kr. 100. 07 52 79 52 (Leif 
Eiskjær).

Sælges: 2 stk. komplette Taifun skræntsvævemo
deller i flyveklar stand. Pris pr. stk. 500,-. 07 85 
41 01 (Jens Erik Holm), efter kl. 17.00. 

Sælges: Flot ældre, fungerende, amerikansk 
»bang-bang«-anlæg mrk. Controlaire. Ren 
nostalgi. Pris 400 kr. 08 98 21 73 (Bent).

Sælges: Charly kunstflyvningsmodel, næsten 
færdigbygget m. OS 45 FSR 7,5 cm’ og 7- 
kanals Mikroprop radioanlæg m. alt tilbehør 
(3 servoer). Startbatteri etc. medfølger, kr.
2.000. 07 15 29 75, bedst efter 18.00.

Færdigbygget Amigo købes. 01 74 42 76 (Steen) 
efter kl. 17.00.

Webra T4, 15 cm1, 4-takt med overliggende knast
aksel. Har kun kørt lidt, kr. 950,-. 01 68 06 63 
(Thomas) efter kl. 20.30.

2 stk. miniservoer købes — gerne Digifleet eller 
lignende. 07 34 13 05 (Olav), hverdage efter kl.
18.00.

Sælges: Nyt kunstfly, Minare, spv. 1440 mm m. OS 
40 Speed motor, færdigbygget, skal males, kr.
1.000. Ny Terry m. OS 15 Speed motor, kr. 600. 
2 stk. Lovely-Stick, spv. 1.176 mm, samlet, skal 
beklædes og males, pr. stk. kr. 350. 2-meter 
skræntsvæver, kr. 300. Alpha-H svæver, flyver 
særdeles godt. kr. 400. Multiplex starter, ny 12 
V, kr. 300. 03 78 52 97 (Bruno), bedst efter kl. 
18.

Købes: 12 volts omformer med trinløs regulering 
af udgangsspænding fra 0-12 volt. Gerne med 
amperemeter. 05 77 20 24 (Søren).

Cambria Pinto kunstflyvningsbiplan for 4-6,5 
cm1 motor sælges. Kun fløjet få gange, kr. 300. 
Robbe Charter begyndermodel, velholdt, kr. 
300. 09 21 76 46 (Steffen Johansen).

Købes: Robbe 4-kanals FM-modtager på 35 MHz. 
eller tilsvarende Futaba modtager med gamle 
stik. 09 21 76 46 (Steffen Johansen).

Sælges: OS 90 FSR 15 cm1 totakt, med original OS 
krummer og resonnansrør. Kun brugt få gan
ge, 100% i orden. 06 48 42 53 (Jørgen Søren
sen).

Købes: Karburator 7D til OS 61 FSR motor. 04 84 
61 36 (Stig).

Købes: Thorning III eller V, uanset stand, også 
brugsanvisning. 02 91 33 29.

Sælges: OS FS-90 15 cm1 firtakts-motor. Ny, kr.
l. 650. Har aldrig været startet. 06 48 66 90
efter kl. 18.

Sælges: 5-kanals Futaba guldanlæg med alt tilbe
hør, servoer, akkuer. sender, modtager samt 
lader, kr. 2.000. For en ekstra modtager yderli
gere kr. 400. Nypris ca. kr. 4.000. 02 27 67 75 
(Peter Selmer).

Diverse: Simprop SSM Contest m. 4 servoer, Fib- 
aero Tumler m. 4 cm‘ OS-motor, Fibaero F-84, 
Carrera ASW 17. Sælges samlet for 3.000 kr. 
05 84 06 65 (Ivan Kristensen) hverdag efter
17.00.

Sælges: Svævefly, Multiplex Flamingo m. kræng- 
ror. Spv. 250 cm. Højtydende og elegant all
round svæver, kr. 800. 03 83 11 83 (John).

Sælges: Schluter 222, 2.200 kr. Ny Futaba gyro, 
800 kr. Købes: 22 cm’ Tartan. Defekt OS 45 
FSR. 07 35 28 74 (Frederik P. Frederiksen).

Sælges: 2 stk. Robbe FM 40 MHz modtagere, 8- 
kanal uden kvarts, pris kr. 350 pr. stk. Robbe 
FM 27 MHz modtager, 8-kanal uden kvarts, 
kr. 350. Robbe sendermodul FM 35 MHz, 
uden kvarts, kr. 150. 03 69 49 51 (Joachim 
Loock).

Sælges: Snoopey til 6,5 cm1 motor, 500 kr. Krop til 
Snoopey, beklædt, 250 kr. Krop til Hegi ASW 
17 + folie og tegning, 150 kr. Top-Air optræk- 
keligt 3-bens understel, aldrig brugt, 700 kr. 
Hjælp: Hvem kan hjælpe mig med at finde en 
tegning eller kopi af tegning til en Topp F-16. 
04 48 67 03 (Stig Andersen) efter kl. 15.00.

Sælges: ME-109 med OS Max 60 SR, incl. reso
nansrør og 3-bladet propel, halvt samlet, 
motor aldrig kørt, 1.650 kr. Multiplex Royal
m. en servo, kr. 2.100. Høj vinget begyndermo
del, komplet flyveklar, har kun været i luften 
få gange, motor ikke rigtig tilkørt, 1.050 kr. 
Startkasse m. el-pumpe, powerpanel mm., 200 
kr. 05 13 08 47 (Arne Hansen) efter kl. 18.00.

Sælges: Robbe Terra Top RC-anlæg (35 MHz), 
sender 4-kanal, kan udbygges til 8 kanaler, 8- 
kanal modtager, akkuer og oplader, kr. 1.000. 
Ældre Futaba servoer type S6 kan evt. leveres 
med. Grokker m. Cox .049 Black Widow 
motorsamt ekstra krop og vinge, kr. 300.02 17 
64 14 (Flemming Neumann).

Købes: Modtager grunddel til gammelt 27 MHz 
Graupner/Varioprop anlæg, skal virke (8- 
benet rundt stik) (stod forkert i nr. 1/871). 02 
48 22 84 (Jesper Petersen).

Sælges: Piper Cherokee m. glasfiberkrop — aldrig 
brugt — sælges for 1.400 kr. 05 65 33 13.

Sælges: Færdigbygget Tucano med ny HP 40 Gold 
Cup, 1.500 kr. Krummer til resonansrør passer 
til 6,5 cm3, 40 kr. Piper Cherokee skalamodel, 
spv. 1600 mm, m. OS 61 FSR-ABC med W7 
karb., aldrig fløjet, 3.000 kr. (nypris 4.500 kr.). 
Købes: Byggesæt til Jumbomodel + motor til 
Jumbo. 07 52 37 51 (Bent Dybaa) efter kl.
16.00.

Sælges: Simprop Hurrikan 3 meter-svæver m. 
krængror. Robbe ASW 15 B 2-meter svæver. 
Transportkasse. Multiplex Royal anlæg m. alt 
tilbehør: diff. modul, mixere, exponentialmo- 
dul, kombiswitch, lader, 4 servoer osv. Samlet 
nypris ca. 10.000 kr., salgspris 5.000 kr. 04 52 
69 59 (Christian Riise).

Sælges: Kavan Jet Ranger med Webra Speed 10 
cm3 motor samt flere løsdele, kr. 2.500. Big 
Lift med krængror, flaps og opsats til svæve
fly, kr. 600. Laser 200 med 142 cm spv., kr. 400. 
OB 15 H byggesæt, kr. 400. OS 61 FS firtakt, 
tilhørt, kr. 1.400. Kavan gyro, 300 kr. TT 20 
standard motor med dæmper, ny, 200 kr. TT 
15 med dæmper og drossel, ny, 225 kr. Selv
starter til indbygning i model, komplet til 10 
cm3 motor, ny, kr. 900. 05 36 05 29 (Arnth).

Senior Falcon sælges eller byttes med svævemo- 
del. Pris ca. 800 kr. incl. to servoer og 6,5 cm3 
motor. 05 83 98 94 (Tim Madsen).

Sælges: Robbe Cessna 172 Skyhawk m. Enya 21 
motor, 27 MHz. Robbe Economic m. 3 ser
voer, kr. 1.850. Hegi Snoopey spv. 150 cm, m. 
HP 40 motor, 35 MHz. 5-kanals Webra radio 
og tre servoer, kr. 2.250. Fibaero Skytumler, 
spv. 150 cm m. Thunder Tiger 25 motor og tre 
stk. Robbe servoer, kr. 1.200. Acro Hunter 
biplan, spv. 150 cm m. helt ny OS 40 FSR (ikke 
været startet), kr. 1.500. Kunstfly m. OS 61, 
spv. 180 cm, udstyret med bl.a. positionslys, 
kr. 1.500. Alle fem fly i tip-top stand. Mustang 
P51 byggesæt fra Top-Flite m. Webra 61 Black 
Head, 3/4 bygget, kr. 1.400 (ombygningssæt 
til P51D medfølger). Robbe Monzun BO 209 
med ekstraudstyr, 3/4 bygget, kr. 800. Graup- 
ner Trend 35 med alt tilbehør, tank, propeller, 
hjul mv., kr. 500 (krop færdig). El-starter, kr. 
300. Webra 61 Black Head, kr. 600. HP 40 6,5 
cm3 m. knækket stempelring (ny kr. 51,-), kr. 
300. Det hele samlet, kr. 10.800. 03 71 38 25 
(Arne).

Fibaero Tumler begyndermodel med 6,5 cm3 Web
ra sælges samlet og flyveklar, har kun fløjet én 
sæson. Fast pris kr. 750,-. 05 36 39 62 (Jørgen) 
bedst efter 16.30.

Dead-line fo r annoncer til Opslagstavlen i næste 
nummer er den 4. maj.
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CHARTER BYGGESÆT KUN kr. 415.00 
ROBBE CESSNA SKYHAWK
med færdig krop .......... KUN kr. 698,00
GRAUPNER TREND 35 + OS 35 FP
nr. 4646 og 1426, sælges
samlet for ...................... KUN kr. 865,00
40 RC ABC 6,5 cm3 motor
sælges for ..................... KUN kr. 435,00

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

MANEDENS TILBUD
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TAMYA GRASSHOPPER 
2-KANALS RC-ANLÆG 

MED 2 SERVOER

k u n  998,00
(Begrænset antal)

10 stk. 500 mA AKKU .......... kr. 127,00

ELEKTRONIK & HOBBY
Vesterbrogade 9 
7000 Fredericia

Postordre 05 93 41 W m

Radio Svæve Diplom 
-  hvad er det for noget?
Nåe, det er det, vi flyver, sender et kort til sekreta
riatet, og så går man spændt og venter — men 
hvad sker der? Ingenting. Senere rykker vi for at få 
et fint diplom til at hænge op i værkstedet, eller 
hvor det nu er passende.

Nu er det slut. Styringsgruppen er kommet med 
et diplom, og vi håber, at alle der har indsendt 
kort, har modtaget et eller flere diplomer, idet der 
er lavet A, B og C diplomer. Vi ønsker alle, der har 
modtaget et diplom tillykke med dette.

Inden ret længe håber vi, det bliver fint flyve
vejr, så vi kan få gang i flyvningen. Sekretariatet 
har mange kort til at ligge, som de gerne vil af med. 
Så har du ingen kort, så tag telefonen og ring eller 
skriv til styringsgruppen (se adressen forrest 
under unionsmeddelelserne) og få tilsendt mate
rialer.

NYT FRA SKALASTYRINGSGRUPPEN
NYT FRA SKALASTYRINGSGRUPPEN
NYT FRA SKALASTYRINGSGRUPPEN
Skala-EM 1987
Jeg har den 8/2-1987 modtaget den officielle ind
bydelse (Bulletin no. 1) til skala-EM 1987 for F4C 
klassen (museumsklassen). Som tidligere nævnt i 
denne rubrik afholdes EM 1987 i Sverige, 10 km 
vest for Nykoping på Nykoping-Oxelosund flyve
plads. Nykoping ligger ca. 110 km syd for Stock
holm.

EM afholdes i perioden 21.-27. juli 1987 med 
egentlig konkurrence d. 22.-26. juli.

En foreløbig tilmelding af skala-landsholdet er 
afsendt medio marts og arbejdet med landsholdet, 
der som bekendt består af de tre bedst placerede 
ved F4C DM 1986 plus en holdleder er i fuld gang. 

EM-landsholdet bør måske lige nævnes:
Finn Rasmussen, Sydfyns Mfk.
Ivan Lassen, Borup Modelflyvere 
Ivar Nobel, KFK
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Holdlederen er ikke udtaget ved dead-line for 
dette nummer af Modelflyve Nyt.

Jeg vil opfordre til, at interesserede allerede nu 
begynder at planlægge ferien, så muligheden for 
at opleve et internationalt skalastævne er til stede.

Interesserede, der ønsker at købe et såkaldt sup
porter card, bedes henvende sig til undertegnede 
snarest. Det kan nævnes, at support cards i øje
blikket (den 25/2) kun kan fås inch hotel og for
plejning til en temmelig høj pris.

Dan-skala
Jeg skal lige minde om, at der i år afvikles regiona
le mesterskaber i Dan-skala klassen. Invitation til 
såvel Sjællands- som Jylland-Fyns-mesterskabet, 
der begge afholdes den 6. juni, er at finde andet
steds i bladet.

Jeg håber, der er mange, der vil få overtalt sig 
selv eller andre til at deltage, for det ville være dej
ligt at få rigtig gang i Dan-skala-klassen.

Kom bare ud af busken med nogle af alle de dej
lige modeller, der findes landet over.

Jeg kan da nævne, at der på nuværende tids
punkt (stadig 25/2) er indløbet 70 tilkendegivelser 
om deltagelse i de fire Dan-skala seminarer.

Dommerkursus
Ved en beklagelig fejltagelse blev skaladommer 
kurset i sidste nummer af Modelflyve Nyt annon
ceret til afvikling en forkert weekend i april. Den 
rigtige dato, som også findes i den officielle stæv
nekalender, er: Lørdag-søndag d. 25.-26. april 
1987.

Indbydelse udsendes senere. Bo Lybæk

N Y T F Ft A  MOBBYLJDVAUC3ET
NYT FRA HOBBYUDVALGET
N Y T  F R A  H O B B Y U D V A L G E T
N YT FR A  H O B B YU D VALG ET
NYT FRA HQBBYUDVALGET
Nye videofilm
Der er udgået en enkelt titel og kommet fem nye
titler til blandt de videofilm, der kan lånes gennem
RC-unionens sekretariat:
Nr. 25 udgået
Nr. 26 Filskov Cup/Hobbyflyvetræf AMC 87 

(70 min.)
Nr. 27 DM Helikopter, Viborg 86.

Helikopteropvisning, Oslo 86.
Åbent hus, flyvestævne, Trundholm 86 
(samlet længde 40 min.)

Nr. 28 DM højstart BMC 86 (kvalitet ?) (læng
de 30 min.)

Nr. 29 Bygning og konstruktion af Convair
Metropolitan, 4 meter spv. (dansk tale) 
(længde 40 min.)

Nr. 31 Flyveopvisning. Tirstrup fylder 50 år. 
Sept. 86. Bl.a. Concorde og kunstflyv
ning med jets (længde 35 min.).

Iagttag venligst følgende, når 1 låner videofilm:
— Læg aldrig videobånd på varme genstande 

(varmeapparater og lignende). Desuden skal 
man holde videobånd væk fra magnetiske fel
ter, dvs. de må ikke ligge på fjernsyn, højttalere 
og andre elektriske apparater, der udsender 
magnetfelter.

— Kulde kan også give problemer. Både video
båndoptagere og videobånd skal være i stue
temperatur i ca. 15-30 min. efter de f.eks. er 
taget ud af en kold bil efter transport.

— Efter brug af videobåndet bedes det spolet til
bage til startposition.
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LYWOOb
BALSATRÆ leveres nu i millimeter og 
engelske tommer efter dit ønske om vægt 
eller hårdhed.
BALSAPLADER, fyr- og balsalister i alle 
mål.
TEGNINGER, cowl, spinner og canopy til 
alle RC-skalafly fra BRIAN TAYLOR, 
COMPLETE-A-PAC og MIKE SMART 
DESIGNS er nu på lager.

BASIC-KIT, hvor alle dele er udskåret, kan 
nu leveres til en del af tegningerne. 
Desuden føres forskelligt tilbehør, krydsfi
ner, fyr- og balsalister, messingrør, piano
tråd. Alt i tilbehør, beklædning og skalafar
ver.
R e kv ire r pris lis te .

NÆSTVED 
MODEL HOBBY
v. Jørgen Andersen 
Øverup Erhvervsområde 10 
4700 Næstved
Tlf. 03 73 66 22 el. 03 73 44 22
bedst mellem kl. 16.00 og 18.00

JS teknik 
leverer OGSÅ
alle de små nødvendige ting.
Fra de store leverandører, men også fra de 
små udenlandske har vi et stort udvalg af 
stumper og tilbehør, som DU ikke kan und
være til din hobby.
Vi leverer bl.a.:
Stødstænger, div. forskellige rorhorn og 
mange specielle hængsler, link, tanke, 
motorholdere, hjul, gløderørshætter i for
skellige udgaver, gløderør, brændstofslan
ge.
Derudover har vi et righoldigt udvalg i lim til 
alle formål.
Vores udvalg af ladere er heller ikke til at 
kimse af.
Til at sætte i næsen af flyveren ligger 
Graupner og Master Airscrew klar til dig. 
MANGLER du elektronik til tænd/sluk af lys 
eller glødestrøm i modellen, har vi også 
udvalget, ligesom elektronik til andre 
modelformål. Herunder byggesæt, der gør 
DIN hobby sjovere og ikke tømmer din pen
gepung.
Kort sagt et udvalg vi godt kan være 
bekendt at vise frem.
OG DET GØR VI i vores katalog på over 80 
A4-sider.
Kataloget koster 10,- kr., hvortil kommer 10,- 
kr. i porto. Men vores nye 1987 katalog med 
alle nyhederne er det værd.

JS teknik
Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

02 27 55 51

FJERNSTYRINGSANLÆG

í h š W ;  'w -
J

^  .

Graupner MC-18 ..............kun kr. 5.900,-
Graupner PCM 6014 med en Graupner
505 servo ................................... kr. 3.400,-
Graupner 4014 med én 505 servo,
k u n ...............................................kr. 1.685,-
Graupner D-14 med én 505 servo,
k u n ...............................................kr. 1.480,-
Graupner 6014 med én 505 servo,
k u n ...............................................kr. 1.935,-
Graupner E-8 med to 505 servoer,
kun ..............................................kr. 1.200,-
Graupner E-4 med to 505 servoer,
kun ..............................................kr. 875,-
Graupner D-4 med to 505 servoer,
kun ..............................................kr. 998,-
Graupner 505 servoen trækker
3,2 kg/cm og koster kun .......... kr. 198,-
Graupner Multilader med 5 udtag er en
god investering til ..................... kr. 298,-

Vi har det store udvalg!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg 

Tlf. 06 61 08 32

* Ο ΏΕί

MODEL HOBBY C o f i r a TLF. 08 67 35 61

Q l 9 6 1 °

Bredgade 84, 9670 Løgstør

Christen Eagle II
Jum bom odel skala 1:3,7 ...........................................................................................ki
RC sejlbåd klasse M, Harlekin
Skrog, dæk, kølfinne og ror, glasfiber ..................................................................ki
Multiplex Domino
RC-svævemodel, spændvidde 2.300 mm ..............................................................ki
Lexan karrosserier
30 forskellige modeller på lager.
Skala 1:12........................................................................................................................kr. 120,00
Skala 1:10 ...................................................................................................................... kr. 150,00
Skala 1:8 .............................................................................................................kr. 200,00

El-starter
Royal Heavy Duty 12 volt s ta r te r ............................................................................. kr. 388,75

Ovenstående er blot et lille udpluk a f vore mange 
gode tilbud til modelbyggere.

Ring og få  pris på de ting, du iøvrigt har brug for.
. . . . Τ Α Μ Γ Υ Α M U L T IP L E X  i V i l O r » p e a k I ASSOCIATED ELECTRICS INC



ERIK TOFT MODELHOBBY
WIK Modeller Skalamodeller Multiplex modeller
Jonny, spv. 150 cm ..........................kr. 621,-
Charly, spv. 150 cm .........................kr. 749,-
Super Tiger, spv. 150 cm ............... kr. 880,-
Diabolo, spv. 209 c m ........................kr. 2.055,-
Waco T10. NYHED ..........................kr. 1.295,-

Thunder Tiger modeller
Eagle 15H .........................................kr. 331,
Eagle 20H .........................................kr. 397,
Eagle 4 0 S .......................................... kr. 534,
Eagle 4 0 L .......................................... kr. 534,
Olympic 20, færdig ........................ kr. 792,
Skylark 40, fæ rd ig .......................... kr. 952,

Pilot modeller
QB15H ..............................................kr. 397,-
QB 20H ..............................................kr. 456,-
QB 40S ..............................................kr. 762,-
QB 60 Monster .................................kr. 1.628,-
Tiger Moth 20 ................................... kr. 1.064,-
F16A .................................................. kr. 1.226.-
Decathlon 40 .................................... kr. 1.454,-
EZ 1700 svævemodel ..................... kr. 1.111,-

Roga Modeller
Super Fli ........................................... kr. 897,-
Dalotel 2000 ..................................... kr. 1.732,-
Dalotel Uno .......................................kr. 1.789,-

rnocpntechnik

HR-Bauer modeller
DUO 170 skumvinge ........................kr. 956,-
DUO 220, skumvinge ...................... kr. 1.050,-
Yak 5 5 .................................................kr. 1.842,-
Skybolt ...............................................kr. 3.684,-
Spitfire, tilbud ................................... kr. 1.000,-
Impeller BM 40/81 ............................ kr. 1.152,-
Impeller BM 61/81 ............................ kr. 1.266,-

Billige modeller, restlager:
Baby Fly, 1,0 cm3, 108 cm spv......... kr. 115,-
Cowboy 20, spv. 107 cm .................kr. 160,-
Cessna 177 20, spv. 113 c m ............kr. 195,-
Piper Cherokee 20, spv. 110 cm ... kr. 230,-
Vulture 20 todæk., 92 cm spv........... kr. 240,-

Færdige modeller, restlager
Fun Star 1 0 .........................................kr. 440,-
Cessna 177 20 ..................................kr. 480,-
T ra ineM O ...........................................kr. 440,-
Eagle svævemodel ..........................kr. 495,-

Fra udlandet har vi mulighed for at hjemtage 
et væld af forskellige skalamodeller.
R in g  e fte r p ris lis te !

Et godt begyndertilbud
Vi har fortsat vort gode tilbud til begynderne: 
Simprop Star 12 RC-anlæg med 3 servoer, 
OS 25 FP motor og en Super Chart model. 
Samlet pris ........................... KUN kr. 2.495,-

OS
OS motorer
Vi giver 20% rabat på alle OS-motorer.
OS 10 FSR RC .................................kr. 398,
OS 20 FP RC m. dæ m per............... kr. 497,
OS 35 FP RC m. dæ m per............... kr. 574,
OS 40 FP RC m. dæ m per............... kr. 616,
OS 40 FSR RC m. dæmper .......... kr. 973,
OS 40 firtakter ..................................kr. 1.278,
OS 61 SF LS u. dæmper .................kr. 1.431,
OS 61 FS firtakter ............................ kr. 1.741,
OS 61 RF LS u. dæmper .................kr. 1.457,
OS 90 firtakter ..................................kr. 2.203,
OS 120 firtakter ................................kr. 2.351,

Webra motorer
Sport 1,5 RC m. dæmper ............... kr. 358,-
Speedy 2,0 RC u. dæmper ........... kr. 562,-
40 RC u. dæmper ............................ kr. 726,-
40 Speed u. dæmper ...................... kr. 964,-
T4/40 firtakter ................................... kr. 1.223,-
61 RCu. dæmper ............................ kr. 821,-
61 Speed RC u. dæ m per.................kr. 1.369,-
61 Racing LS ABC ........................... kr. 1.442,-
T4/60 firtakter ................................... kr. 1.661,-
T4/80 firtakter ................................... kr. 1.818,-
91 Speed ........................................... kr. 1.559.-

Store motorer
Tartan 22 g lo w .................................. kr. 1.586,-
Tartan 44 glow .................................. kr. 4.896,-
Evra 31 cm3 .......................................kr. 1.400,-

Simprop radioanlæg
Digi Star 2-kanal ...............................kr. 775,-
SuperStar12 ................................... kr. 1.595,-
PCM 8-12 .......................................... kr. 3.698.-

Multiplex radioanlæg
Delta 2-kanal .................................... kr. 749,-
Europa Spring 4/7 m. 2 servoer .... kr. 1.495,- 
Commander m. 4 servoer & akk. .. kr. 2.850,-
Royal Expert ..................................... kr. 7.844,-
MS 1 servo ........................................kr. 200,-

Simprop modeller
Zaunkonig, 41 cm spv....................... kr. 215,-
Flyvende tæ pp e ................................kr. 391,-
Stratos D e lta ..................................... kr. 540,-
Super C h a rt.......................................kr. 468,-
Super Chart m. skum vinge........... kr. 505,-
Technicoll SE-10.............................. kr. 465,-

Alpha ................................................. kr. 1.167,-
Bravo ................................................. kr. 606,-
Big L if t ................................................kr. 1.427,-
Ka6 E .................................................. kr. 3.432,-

Topp Modeller
Q uick ie ...............................................kr. 1.415,-
Zlin 526 ..............................................kr. 1.521,-
Mustang P51 .................................... kr. 1.568,-
Phantom ........................................... kr. 1.579,-
Super Fli ........................................... kr. 2.138,·ββ
Super S ta r ......................................... kr. 3.696,

Tilbehør
Spinnere:
Rund propelmøtrik ........................... kr. 13,-
45 mm sp inner.................................. kr. 12,-
50 mm sp inner.................................. kr. 15,-
56 mm sp inner.................................. kr. 17,-
62 mm sp inner.................................. kr. 2 1 ,-
90 mm sp inner.................................. kr. 53,-
50 mm spinner for trebi. p rope l....kr. 28,-
57 mm spinner for trebi. p rope l....kr. 31 ,-
62 mm spinner for trebi. p rope l....kr. 34,-

P ilotfigurer
Sportspilot, H 48, B 53 m m ............kr. 26,-
Sportspilot, H 60, B 70 m m ............kr. 31,-
Spitfirepilot 1:10, B 60 mm ............kr. 6 6 ,-
Jetpilot H 52, B 55 mm .................... kr. 40,-

Beklædningsfilm
Oracover, pr. m ete r..........................kr. 25,-
Solarfilm, pr. meter ..........................kr. 24,-
Solartex, pr. meter ........................... kr. 35,-

Gløderør
OS nr. 0 ..............................................kr. 26,-
OS nr. 8 ..............................................kr. 33,-
OS nr. F .............................................kr. 48,-
Webra 2 V ......................................... kr. 30,-
Webra F ............................................ kr. 43,-
Fireball ...............................................kr. 22,-

Cyanolim
Tynd, 20 g ......................................... kr. 40,-
Tyk, 20 g ........................................... kr. 40,-
Tynd, 2 g ........................................... kr. 13,-

Olie
Polyglycol, blandes 1:10,
i 1 liters dunke, pr. l i te r .................... kr. 55,-
i 5 liters dunke, pr. l i te r .................... kr. 48,-

Diverse:
Motorprøvestand ............................. kr. 108,-
Glødeclips med lås ..........................kr. 78,-
Omdrejningstæller, 2 -og 3-bl.........kr. 380,-
Power Panel ......................................kr. 235,-
S ta rte r................................................kr. 350,-
Servo til f.eks. Futaba, JR mv. . fra kr. 170,-

Brugtmarked
Simprop PCM 20 m. allround-modul,
pris uden servoer...............................kr. 2.800,-
O S 6 1 V F .............................................kr. 350,-
OS 61 VF m. ny karburator.............. kr. 500,-
HP 40 gi. model ................................kr. 250,-

Kataloger
Multiplex ........................................... kr. 28,-
Pilot ................................................... kr. 38,-
Simprop ............................................ kr. 50,-
Topp .................................................. kr. 38,-
Wik .................................................... kr. 30,-

Derudover alt i tilbehør: Tanke, hjul, propeller, skruer, lister og billig balsa. 
SIDSTE NYT: Vi forhandler nu også Robbe

Vi sender som postordre over hele landet.
Telefonordrer modtages mellem kl. 16og 19 på hverdage og kl. 10-12 på lørdage.

ERIK TOFT MODELHOBBY, Dalby Allé 27, 9230 Svenstrup J, tlf. 08 38 22 33



Φ MINI HOBBY $

Robbe Supra PCM uden servo ......kr. 3.195,-
Robbe servo RS-10 ..........................kr. 195,-
Robbe servo RS-100 ........................kr. 225,-
Robbe Cessna 172 Skyhawk........... kr. 785,-
El-starter, m in ip ris .............................. kr. 435,-
Graupner Duo .................................. kr. 532.-
Graupner Trend.................................. kr. 637,-
Graupner Volksplane ...................... kr. 502,-
Futaba Conquest PCM 35 med
3 servoer...............................................kr. 3.159,-
Enya 46-4C firtaktsmotor. Slagvolumen
7,5 cm3, ydelse 0,75 HK, omdrejnings
område 2.500-14.000 omdr./min., 
vægt 380 g, uden dæmper .............. kr. 1.395,-

Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring
kompl. m. 1 servo, minipris .............kr. 1.165,-
Graupner T 1014, 7-kanals RC-anlæg
nr. 4135, m. 1. servo, minipris ......... kr. 1.280,-
Graupner T 2014, 4-7 kanals RC-anlæg
nr. 3863, m. 1 servo, minipris ......... kr. 1.395,-
Graupner »Proprietærsættet«,
FM 4014 m. 1 servo ...........................kr. 1.572,-
Graupner »Herregårdssættet«,
m. 1 servo, minipris ........................... kr. 1.960,-
Graupner Amateur, minipris ......... kr. 299,-
Graupner Taxi II, nu  m e d  dansk
byggeve jledn ing , minipris ................kr. 565,-
Graupner Maxi, best. nr. 4639,
minipris ...............................................kr. 900,-
Graupner Amigo, best. nr. 4219,
minipris ...............................................kr. 551,-
Graupner RC-UHU, m in ipris .......... kr. 580,-
Graupner Dandy, m in ipris ............... kr. 412,-

Diverse tilbehør
Varta akkuer, 1,2 V, 500 mA.
Ved køb af 1-9 stk. af gangen ......... kr. 16,-
Ved køb af 10 stk. af gangen .......... kr. 14,-
Power Panel ..................................... kr. 295,-
Startmotor til 15 cm3 m otorer........kr. 498,-
Kavan gyro ........................................kr. 700,-

Servoer
Mikroservoer til Graupner og
Robbe RC-anlæg ...............................kr. 295,-
Standardservoer til Graupner .......kr. 195,-
Futaba S-28/128 standard-servo .... kr. 210,-
Futaba S-30/130 m. kuglelejer ......kr. 390,-
Futaba S-31S/131S, kraftig servo ... kr. 495,-
Futaba S-32/132, hurtig servo .......kr. 360,-
Futaba S-33H/133H, miniservo .... kr. 360,-

Multiplex Flamingo Contest, stor
super-RC-svæver...............................kr. 1.452,-
Hegi Teddy, dansk  byggeve jledn ing ,
minipris ...............................................kr. 450,-
Hegi Snoopey, dansk byggeve jledn ing ,
den perfekte begyndermodel......... kr. 575,-
Graupner Ultra, m in ipris ..................kr. 628,-
Graupner Mosquito, m in ipris ........kr. 665,-

Graupner Soft Fly, minipris .......... kr. 675,-
Graupner ASW 22, termikvinge .... kr. 895,-
Graupner ASW 22, vinge uden
krængror, minipris ............................. kr. 1.099,-
Graupner ASW 22, vinge med
krængror ............................................ kr. 1.265,-
Graupner LS-4, nr. 4228 ..................kr. 1.540,-
Graupner LS-6, nr. 4226 ...................kr. 1.820,-
Graupner Discus, nr. 4240 .............kr. 2.550,-
Graupner Elektrofly, minipris .......kr. 660,-
Graupner Funny, m in ipris ............... kr. 358,-
Thunder Tiger 20 RC motor .........kr. 285,-
Brændstof 20/80, pr. 5 liter ........... kr. 85,-
3-kanals RC-anlæg med udskiftelige 
moduler på FM, kan udbygges til 7 
kanaler, med 1 servo .........................kr. 995,-

Graupner Helimax helikopter til 6,5 cm3
motor, nr. 4607, minipris .................. k r 3 3 6 o .
Graupner Helimax helikopter til 10 cm3 ’
4-takt, nr. 4608, minipris ................. |<r 3 56Q _
Graupner Playboy helikopter,
nr. 4612, minipris ................................kr 1 875.
Graupner Bell 222, nr. 73A .............kr 4 .475 ’-
Graupner Bell 222, nr. 9 8 .................kr 1,5 6 0 ’-
Graupner Gyro Sensor, NEJ 100 ... kr 1.191 ’.
Graupner Hughes helikopter,
nr. 501 .................................................. kr. 4.865,-

Multiplex ROYAL mc RC-anlæg
med PCM, uden servoer................. kr. 3.845,-
Multiplex Europa Sprint, 4-kanals sender
7-kanals modtager (sender kan udvides 
til 7 kanaler), leveres med akkuer i sender 
og modtager samt 1 Nano servo og 
diverse tilbehør, m in ip ris ................. kr. 1.599,-

Simprop Super Chart byggesæt,
m in ip ris ...............................................kr. 425,-
Robbe Charter, m in ip ris ....................kr. 410,-
Robbe Progo, minipris ..................... kr. 1.140,-

RING OG SPØRG OM DE TING, DU IKKE FINDER I ANNONCEN! VI SENDER OVERALT! 
OGSÅ STORT UDVALG IRC-BILER, RC-BÅDE, MODELTOG OG FORSKELLIGT TILBEHØR.

KONTO ÅBNES!
A lle  p r is e r  e r in d . m om s  — d e r tages fo rb e h o ld  fo r p ris æ n d rin g e r og  trykfe jl.

MI N I  H O B B V
Tårnvej 303, D K -2610  R ød ovre  -  s  01 41 50  4 6  -  G iro  9 16 2 0  5 4

Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 12.00-18.00, fredag 12.00-19.00, lørdag 10.00-14.00 

Vil d u  væ re m ed lem  a f  R C -un ionen? D et kan  v i k la re  fo r d ig, hv is  du  henvende r d ig  i  fo rre tn ingen !



OS modelmotorer i 50 år

Kalt Cyclone helikopter. Cyclone er en helt ny 
helikopter fra Kalt i Japan. Den er let at flyve og 
kan samles på få timer. Rotordiameter 140 cm. 
Vægt ca. 4 kg. Til 7-10 cm3 motor. Til 4-5 rorma
skiner.
Kalt Cyclone ..................................kr. 3.295,00

Baron 20. Helikopter med kollektiv pitch. Meget 
velegnet til begyndere. Som motor anbefales 
OS 25 FSR H, men også andre motorer mellem
3,5 og 5 cm3 kan bruges. Rotordiameter 110 cm. 
Længde 109 cm. Vægt 2,2 kg. Kan udstyres med 
autorotation. Komplet byggesæt uden motor og 
RC-anlæg.
Baron 2 0 ........................................ kr. 2.995,00

Technicoll SE-10 — En fremragende begynder
model fra Simprop. Kan bygges som svæve-, 
motor-eller elektromodel. Spændvidde 153cm. 
For motor fra 1,5 til 3,2 cm3. Med denne model 
kan du lære at flyve uden hjælp.
Technicoll SE-10 ..............................kr. 522,00

1

\  r f s

OS 61 VF ABC — Netop nu kan du fådenne højt
ydende motor til specielpris. Leveres nu med 
den nye 7M karburator.
Spørg din forhandler om pris.

EA-230 skalamodel 1:3,63 — EA-230 er en flot 
skalamodel fra Simoprop med glasfiberkrop og 
balsabeklædt skumvinge, sideror og haleplan. 
Spændvidde 204 cm. Til motorer fra 20-50 cm3. 
EA-230 ...........................................kr. 2.812,00

Antares kunstflyvningsmodel fra Simprop. Be
regnet til 5-7 cm3 motor. Spændvidde 147 cm. 
Kroppen er af træ, vingen er færdig skumplast 
beklædt med træ.
Antares ...........................................kr. 1.195,00

K8B — en veiflyvende og godmodig svævemo- 
del. Spændvidde 183 cm. Beregnet for højde- 
og siderorsstyring. Let at bygge. Vingen er 
næsten færdi abachibeklædt skumplast.
K8B ....................................................kr. 693.00

OS 61 FSR og VF med gear. Vi har enkelte af 
disse motorer på lager til stærkt reducerede pri
ser. Gearing 1:1,895 eller 1:1,391.
Spørg din forhandler om pris.

Sportavia RF5B — En smart model til 0,3-0,5 
cm3 gløderørs- eller elmotor. Spændvidde 150 
cm. Som alle Pilot-modeller er det gennemført 
kvalitet.
Sportavia RF5B ............................... kr. 570,00

Super Tartan 44 Contest Glow — ST 44 Con
test er den sidste nye udgave af de populære 
Tartan motorer. Contest er bygget på erfaringer 
fra utallige konkurrencer. Contest 44 er forsynet 
med et nyt brændstofforvarmningssystem og 
andre forbedringer på karburatoren. Contest 44 
er en endnu bedre motor til konkurrencepiloter. 
Super Tartan 44 Contest glow .....kr. 4.995,00

QB 1400 — Vor populæreste RC-svævemodel. 
Spændvidde 140 cm. Planareal 25 dm2. Veleg
net til begyndere i RC-sporten. For styring på 
højde- og sideror.
QB 1400 ............................................kr. 403.00

Silver S tar Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro 
Telefon 08 52 02 55
Anviser gerne nærmeste forhandler

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985/86 ................................................................................................ kr. 54,00
F:morop Minikatalog ..................................................................................................................kr. 6,00
Pilot 86 Hovedkatalog.................................................................................................................kr. 36,00
Pilot EZ katalog ........................................................................................................................... kr. 15,00
H os d in  fo rh a n d le r e lle r m od  fr im æ rke r e lle r ch e ck  fra im portø ren



OS har igen overgået sig selv. Se her de nye helt uovertrufne Surpass 
motorer. Selv om det kun er FS-48 Surpass, der er en helt ny størrelse, er 
det tre helt nye motorer. FS-40 »S« yder 0,65 HK mod FS-40 0,5 HK. FS- 
120 »S« yder 2,1 HK mod FS-120 1.9 HK. FS-120 »S« er forsynet med en 
tandhjulspumpe, der sikrer perfekt brændstoftilførsel under alle forhold

FS-40 SURPASS
6,49 cm3 
Boring 21,2 mm 
Slagl. 18,4 mm 
Omdr. 2.200-12.000 
0,65 HK ved 12.000 
Vægt 345 gram 
Propeller 10x7, 
11x5-6, 12x5-6, 
9x7  og 10x7 3-bl.

FS-48 SURPASS
7,89 cm3 
Boring 23,0 mm 
Slagl. 19,0 mm 
Omdr. 2.200-12.000 
0,8 HK v. 12.000 
Vægt 400 gram 
Propeller: 11x7, 
12x5-6, 10x7 3-bl.

FS-120 SURPASS
19,96 cm3 
Boring 30,4 mm 
Slagl. 27,5 mm 
Omdr 2 000-12.000 
Vægt 890 gram 
Propeller: 13x11-12 
14x10, 15x8, 
16x6-7, 17x6, 
18x5-6

Prisfald på Simprop Star anlæg

O.S. -  DET ER STÆRKT

Dette års Nurnbergmesse bragte et kraftigt prisfald på Simprop Star anlæg. 
Prisfaldet har betydet, at du i stedet for et anlæg med én rormaskine, får et anlæg med tre 

rormaskiner. Priserne er nu næsten som i »gamle dage«.

SIMPROP SUPERSTAR
Du behøver ikke at være millionær for at købe dette 
anlæg. Det koster heller ikke en »herregård« at udbygge, 
for det kan det hele, når du får det.
Simprop Super Star 12 er et FM 35 eller 40 MHz anlæg 
til 6 rormaskiner. Dual-rate (reduktion) på to funktioner, 
kombi-switch på sideror og balanceklapper. 
Standgastrim-justering af tomgang uden påvirkning af 
fuldgas. Frit funktionsvalg og valg af servoretning for de 
fire styrepindsfunktioner. Længdejustering af styrepinde. 
Indbygget ladestik.
Spørg din forhandler om prisen på dette anlæg — den er 
billigere end du tror.

SIMPROP STAR 8
Star 8 er et FM anlæg, der leveres på 35 og 40 MHz. Star 
8 kan tilsluttes 4 rormaskiner. Senderen er let og handy. 
Styrepindene kan justeres i længden, og fjederkraften for 
neutraliseringen af styrepindene kan justeres individuelt. 
Modtageren måler kun 64x34x21 mm og vejer 40 gram. 
Til Star anlæggene kan vi levere mange forskellige 
rormaskiner.

Vi sender gerne S ' l v e r  S t a r  M ° d e l S
et Simprop Sjællandsvej 3, 9500 Hobro
prospekt mod kr. Telefon 08 52 02 55
6,00 i frimærker. Anviser gerne nærmeste forhandler



Leif_ O. Mortensen Hobby
R C -m otorm odeiier

DER JAGER, spændvidde 1.300 mm. Motor
6,5 cm3 2-takt eller 10 cm3 4-takt ...kr. 840,-

SIG KLIPPER, spændvidde 1.140 mm. Motor 
fra 1,5 til 2,5 cm3 ................................. kr. 395.-

□G ď  D S ® r a / A \ C 3 [ I ) C l C S

SIG KOMANDER, spændvidde 1.575 mm, 
motor 6,5 til 8,5 cm3 .............................kr. 800,-

CHACAL, spændvidde 1.500 mm. Motor R C - S V Í B V e m O d e l l e r
6,5 cm3 2-takt eller 10 cm3 4-takt .......kr. 650,-

Modelhob ESCUELA, spændvidde
TUCANO, spændvidde 1.400 mm til 6,5 cm3 2.000 mm .............................................kr. 350,-
motor ....................................................kr. 790,-

HUMMER, spændvidde 865 mm, til 0,8 cm3 
motor. Modellen har symmetrisk vingeprofil 
og er derfor særdeles stabil ...............kr. 280,-

SIG RISER — 2-meter svævemodel. Let at 
bygge og med gode flyveegenskaber. Velegnet 
for begyndere. Spændvidde 198 cm, kan 
flyves med to kanaler ......................... kr. 395,-

KAVALIER, skuldervinget model, der er 
forsynet med krængror og iøvrigt er velegnet 
som første eller anden model. Kavalier er bereg
net for motorer fra 5 til 6,5 cm3. Et komplet byg
gesæt koster........................................ kr. 770,-

HR 46 KRABAT — Kunstflyvningstræner til 
linestyring. For 2,5-4 cm3 motor. Nem at bygge 
og stærk. Særdeles velegnet til begyndere og 
ungdomsskolehold. Byggesættet indeholder 
plastbeklædning ..................................kr. 175,-

B illing B oats

POLAR, længde 90 cm ......................kr. 635,-

P ropeller
Vi har købt et parti Top Flite nylon- og 
træpropeller, som vi sælger ud til meget lave 
priser. F. eks. disse træpropeller:

7 x 4 "  .... .... kr. 11,- 16 x10”  .. .... kr. 59,-
1 1 x 6 ”  .... .... kr. 16,- 18 x10”  .. .... kr. 71,-
1 2 x 8 ”  .... .... kr. 20,- 2 0 x 11 ”  .. .... kr. 84,-
1 3 x 6 "  .... .... kr. 23,- 2 2 x 10 ”  .. .... kr. 99,-
1 5 x 8 ”  .... .... kr. 39,-
Dette er kun et lille udpluk af propellerne, der 
er 60 forskellige størrelser.

Master Airscrew:
5V2 x 4”  .. .... kr. 1 1 ,- 9V2 x 6 ”  ....... kr. 18,-
6 x 3 ”  ..... .... kr. 1 1 ,- 1 0 x 6 ”  .... .... kr. 2 2 ,-
6 x 3'/2” .. .... kr. 1 1 ,- 1 0 x 7 ” .... ... kr. 2 2 ,-
6 x 4 ”  ..... .... kr. 1 1 ,- 1 1 x 7 " .... .... kr. 25,-
7 x 4 ”  ..... .... kr. 13,- 11 x 7V2” .... kr. 25,-
7 x 6 "  ..... .... kr. 13,- 1 2 x 6 ”  .... .... kr. 37,-
8 x 4 ”  ..... .... kr. 14,- 1 3 x 6 ”  .... .... kr. 43,-
8 x 6 ”  ..... .... kr. 14,- 1 4 x 6 ”  .... .... kr. 58,-
9 x 4 ”  ..... .... kr. 18,- 1 4 x 8 ”  .... .... kr. 58,-
9 x 6 "  ..... .... kr. 18,- 1 6 x 6 ”  .... .... kr. 72,-

Tilbehør
Akkuer 2 V .........................................kr. 68,00
Akkuer 12 V .......................................kr. 226,00
500 mAh penlight v. 1 stk..............kr. 15,00
500 mAh penlight v. 10 stk.............kr. 13,50
Multilader .......................................... kr. 285,00
Strygejern til påsætning af
foliebeklædning ................................kr. 270,00
Rossi starter ......................................kr. 400,00
Power paneler, f r a ............................ kr. 225,00
Digital omdrejningstæller ................kr. 359,00
Quartz s topu r.................................... kr. 65,00
Gløderørsklemme metal, sidder
fast på gløderøret ............................. kr. 74,00
Balsahøvl........................................... kr. 32,00
Brændstofpumpe ............................. kr. 82,00
Sprøjtepistol ..................................... kr. 88,00

L e if O. M ortensen  
Hobby
Nørremarksvej 61 
DK-9270 Klarup 
Telefon 0 8  31  94  2 2  
Giro 9 00 00 62
T e le fon tid : m andag -fredag  kl. 16.00-18.00



R Ø D O V R E  H O B B Y
Roskildevej 284, 2610 Rødovre, tlf. 01 70 19 04 

Vi sender overalt!
OS motorer til Danmarks 
billigste priser
OS 20 FP m. dæmper 
OS 25 FP m. dæmper 
OS 35 FP m. dæmper 
OS 40 FP m. dæmper 
OS 40 FSR u. dæmper 
OS 50 FSR u. dæmper 
OS 61 FSR u. dæmper
OS 20 FS firtakt ........
OS 90 FS firtakt ........

Servoer til bundpriser
Futaba S-38/138, kun ............................  210,-
Robbe RS 100, kun ................................  225,-
Futaba S-33/133, kun ............................  395,-
Futaba S-132, kun .................................  395,-
Graupner 505, kun .................................  248,-
Multiplex Nano, kun .............................  295,-
Multiplex MSI, kun ............................... 250,-
TT servo, alle stik ..................................  195,-

Billige fjernstyringsanlæg
Multiplex Europa Sport brugt, med
1 servo .....................................................  850,-
Robbe Terra Top brugt, med 1 servo 1.150,-
Graupner E8 demonstrationsanlæg,
med 1 servo .............................................  950,-

445.-
485,-
515,-
555,-
840,-
985.-

1.385,-
945,-

1.885,-

Multiplex 4-kanals anlæg
incl. 1 servo .............................................  1.548,-

Multiplex Europa Sprint FM-anlæg,
4-kanals anlæg der kan udbygges til 7 kanaler 
samt med moduler.
Særtilbud incl. 1 servo ........................... 1.340,-

Eutaba Conquest FM 35, med 4 servoer, 
særpris .....................................................  2.695,-

Byggesæt til RC-modeller
MK Astro 40, lavvinget model .............  995,-
Pilot Foster T2 ........................................  795,-
Kyosho DUET, to-motoret elektrofly, 
næsten færdig, incl. elektromotorer .... 1.995,- 
Multiplex Filius RC-svævemodel 
specielt velegnet for begyndere, tilbud .. 385,-

Pilot Fairchild PT-19 hurtigbyggesæt
i den kendte topkvalitet .........................  650,-
Multiplex Flamingo RC-svævemodel
med fine egenskaber ............................... 1.250,-
Mirage med Cox-motor .........................  995,-
Telstar færdigmodel ............................... 1.495,-
Pilot Rainbow 30 .....................................  795,-
Robbe Delmo flyvende vinge ................  895,-
Orion, 3,5 m svævemodel .....................  1.195,-

Besøg vores velindrettede hobbyforretning, 
hvor du kan finde tusinder a f ting, som vi 
aldrig få r  plads til i vores annoncer.
Vi har også et stort udvalg a f modelflyveblade 
og anden interessant litteratur.

( --------------------------------------- N
Alt i modeltilbehør, byggesæt, RC 
anlæg, fly-, bil-, skibsmodeller.
Forhandling af alle kendte mærker. 
Modelbygning, reparation, reservedele.

HADERSLEV HOBBY
v. U. B. Modelservice 
Storegade 79, 6100 Haderslev 
Telefon 04 52 43 44
Åbent ma.-ti. 12-17.30, to.-fre. 10-19.30, lø. 10-13, ons. lukketv______ ________ y

K SS HOBBY

KSS, Rødovrevej 47, 2610 Rødovre 
• 01-41 29 98

RANDERS
Vi kan levere et bredt udvalg af 
kvalitetsprodukter fra f.eks. Modelhob, 
Multiplex, Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og 
elektronik.

Randers Elektronik & Hobby
Klostergade 5, 8900 Randers 
Telefon 06 42 58 15

/ --------------------------------------------------- \
VIBORG
H o b b y k æ ld e re n  e r d in  s p e c ia lb u tik  
in d e n  fo r  f je rn s ty r in g  o g  iin e s ty r in g .
A l t  i  b y g g e s æ t. R in g  e lle r  s k riv , o g  
v i o p fy ld e r  d in e  ø n s k e r !

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg 
Tlf. 06-61 08 32

V __________________________/

MÅLØV

Alle mål i trælister, krydsfiner, bal
satræ. Fittings til fly og skibe. Tids
skrifter. Tegninger til skala-fly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv 
Tlf. 02 65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 10-13.00

t---------------------------------------------- \
KØBENHAVN G æ ld e r  d e t  try k s a g e r,

så  fo rh ø r  d ig  h o s
Materialer, bøger, blade,
byggesæt, væ rk tø j.... 1
alt til modelbyggere! κ ΐ
Model & Hobby ■  O F F S E T  I

Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K. 
Tlf. 01-14 30 10 A-OFFSET, 7500 Holstebro
Ma., ti. to, fr. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket! Tlf. 07-41 01 00 J

------------------------------------------------------ --

Schluter & Heim 
helikoptere
Sch I Citer og Heim helikopter
modeller -  reservedele -  
Futaba fjernstyringsanlæ g - 
OS-motorer mv.

BATRONIC
Kløvervænget 26,
5935 Bagenkop 
Telefon 09 56 14 67, efter 
kl. 18.30:09 56 19 24

V __________________________/



OBS! OBS!
Vi er nu Robbe importør og agent

NYT_________
Hele Robbe’s program på 
lager hos Maaetoft DMI.

NYT_________
Hurtig levering »fra dag til 
dag« fra Maaetoft DMI.

NYT_________
Lyn-service fra Maaetoft 
DMI

Robbe’s katalog ’87
incl. nyheder 87 nu hos din
forhandler.

SchlCiter’s komplette katalog 
’87 med verdens bedste heli
koptere fra SchlCiter og Heim. 
Nu hos din forhandler.

Messing vej 46
DK-8900 Randers
Tit fra Danmark: 06 44 75 44
Tlf. fra Norge: 095 45 6 44 75 44
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EfttUpnEf = dag-til-dag levering fra komplet dansk lager

Ernupner nyheder ’87
Ny svævefly-byggesæt i den større klasse
nr. 4218, RC-PILOT, med færdige, beklædte vinger, højde- og sideror. GRAUPNER
Perfect-færdigkrop med monterede styrestænger, vejledende lis te p r is .......... kr. 2.180,-
nr. 4215, RC-PILOT, som 4218 men med to servoer C 505 og modtagerkabel med
afbryder indbyget i kroppen, vejledende listepris ............................................... kr. 2.825,-
Begge: Vingefang 2100 mm.

nr. 4214, GROB G 103A TWIN III ACRO, hurtigbyggesæt med hvid-indfarvet 
færdigkrop, færdige vinger forberedt til landingsklapper, alle RC-indbygningsdele,
vejledende listepris ................................................................................................... kr. 4.805,-
Vingefang: 4000 mm.

nr. 4655, CESSNA 25
Næsten færdig model i kombineret 
kunststof, hærdet styropor og træ, til 
motor 3,2/4,1 cm3 eller 4-takt 3,2/5,0 cm3. 
Vingefang 1.356 mm 
Totallængde 968 mm 
Totalvægt 1.700-1.800 gram 
Vejledende listepris ................ kr. 1.685,-

nr. 4667, PIPER CUP
Quick-built byggesæt med færdigbygget 
krop, vinge med ribber, til motor 4,0/5,6 
cm3 eller 4-takt ca. 6,5 cm3.
Vingefang 1.675 mm
Totallængde 1.065 mm
Totalvægt ca. 2.800 gram
Vejledende listepris ................ kr. 1.765,-

nr. 4630 SUPER LASER
Quick-built byggesæt med færdigbygget 
krop, færdige vinger og ror, til motor 10 
cm3 eller 15 cm3 4-takt.
Vingefang 1.700 mm
Totallængde 1.370 mm
Totalvægt ca. 3.750 gram
Vejlende listepris .....................kr. 2.775,-

nr. 4898, ICARUS
Baghjulstrukket buggy med rullebur, 
spoiler, differentiale, oliestøddæmpere og 
motor LE MANS 360 ST.
Vejledende listepris ................ kr. 1.654,-

nr. 4890, BIG GRIZZLY 4 WD
4-hjulstrukket terrængående bil med store 
hjul/dæk, differentiale og dobbl. 
støddæmpere. Motor RS 540.
Vejledende listepris ................kr. 1.735,-

nr. 4899, JAVELIN
4-hjulstrukket terrængående buggy med 
rullebur, spoiler, differentiale og motor RS 
540.
Vejledende listepris ................kr. 2.095,-

De forventede leveringstider er opgivet således:
4218 ........... ........... maj/juni 4667 ......... ..............maj/juni 4899 ...................omgående
4216 ........... ........... maj/juni 4630 ........ ........... april/maj O S .......................marts/juni
4214 .......... .............juni/juli 4898 ......... .........omgående
4655 .......... ...............marts 4890 ........ ........... april/maj

Og så er der som i alle forudgående år en bunke andre nye ting og 
naturligvis små og store småting. M e n  læs mere om det i 
nyhedsprospektet N 87 — din forhandler har det.

Ny OS motortyper
— herunder flere typer FP, longstroke 
samt 4-takt SURPASS. Meget nyt tilbehør, 
bl.a. karburatorer, brændstofpumper og 
tændingsdele.

F orb e h o ld  fo r tryk fe jl.

Ε γ ε ιιΠΠΕΓ  ^  Andersen Hobby Aps, Aniægsvej 1-3,9620 Aaiestrup
____  "  Intet salg til private, men tlf. 08-64 13 33 opgiver gerne nærmeste forhandler
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Futaba FP-7FGK
Futaba RC-anlægget FP-7FGK med 7 kanaler har nu udskifteligt 
modul i senderen. Dette anlæg er igen på lager.

Futabaf
Danmark
Kastagervej 27, 2730 Herlev 
Telefon 02 91 01 01

KYOSHO -  MÅSKE LIDT DYRERE, MEN MEGET BEDRE = KVALITET HELT I TOP• ' __  . - ·, ...  ... , .
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Prelude 10
Det har aldrig været lettere at flyve med 
radiostyret m o torm o de l.....

Kyosho har med Prelude 10 skabt en 
RC motormodel, der gør det let at lære 
at flyve. Modellen er færdigbygget og 
skal blot have RC-anlægget installeret. 
Motoren er den kendte og pålidelige OS 
10 FSR med fjederstarter, som sikrer let 
start og indstilling.
Prelude 10 er en stabil og ukritisk 
model, der kun skal have lidt plads til 
start og landing, bl.a. på grund af en 
forholdsvis lav flyvefart.
Før du kan flyve, skal du have et 3-4 
kanals RC-anlæg, brændstof og 
startbatteri.

Det nye 87-katalog fra 
KYOSHO er kommet. Køb det 
hos din forhandler eller send kr. 
10,- i frim ærker til im portøren, 
så har du kataloget om få dage.

Alle Futaba-sæt har servo-reverse 
fra sender.
Alle Conquest sendernes styre
pinde kan justeres i længden.
Alle Futaba Conquest sendere har 
indbygget ladestik til NC-akku.
Alle Futaba-sæt kan anvende 
tørelementer eller NC-akkuer.

Import & engros 
(nærmeste forhandler anvises)

Conquest 4NLG, AM 27 eller FM 35
Sender og modtager til 4 kanaler, 3 servoer, batterikasser, krystalsæt og 
afbrydersæt. Der kan tilsluttes yderligere én servo til dette sæt.

Conquest 6NLK, FM 35
Sender og modtager til 6 kanaler, 4 servoer, batterikasser, krystalsæt og 
afbryder, DUAL-RATE på to kanaler.
Der kan tilsluttes yderligere to servoer til dette sæt.

Conquest PCM 35 5NLP, FM 35
Sender og modtager til 5 kanaler, 3 
servoer, batterikasser, krystalsæt og 
afbryder. DUAL-RATE på to kanaler. 
Der kan tilsluttes to servoer ud over de 
tre i fabrikspakningen.
Dansk brugsanvisning medfølger.
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