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Multiplex fra midtsjællands Hobbyhandel
Ved køb af MULTIPLEX fjernstyring fra Witzel Hobby medfølger der dansk 
brugervejledning til 301013030 -  2010/2020 -1010/1020.
-  Så er det nemt at komme i gang med computerfjernstyring!

EUROPA MC 1020 35 Mhz.

incl. 1 stk. MS 11 servo, accu til sender/modtager . . . 2325,-
PROFI MC 3010

incl.
1 stk. Europa BB servo, 
accu ti! sender/modtager

4242,-
Så længe lager haves medfølger 

kanal 5 og 6 til samme pris,

besparelse ca. 430,-
CO M M AN DER MC 2010 PLUS

incl. 1 stk. MS 11 servo, accu til sender/modtager . . . 2726,-
O p r y d n i n g s s a l g  a f  b y g g e s æ t
1. Model Tech Trainer 40 H med kræ ngeror....................... kr. 700,-
1. Sig C itab ria ..........................................................................kr. 800,-
1. Sig Kavalier ........................................................................kr. 450,-
1. Sig Midstar 40 ................................................................... kr. 600,-
1. Sig Clipped Wing Cub 1:6 ................................................kr. 600,-
1. Sig Clipped Wing Cub 1:4 ............................................... kr. 1400,-
1. Sig Liberty Sport ...............................................................kr. 1000,-
1. Modelhob Coyote Olimpig ............................................... kr. 350,-
1. MPX Tom m y........................................................................kr. 850,-

1. VICOMTE 1915 ............................................................... kr. 450.-
1. Flair Etrich T a u b e ..............................................................kr. 650,-
1. Flair Fokker T rip lan ........................................................... kr. 1150,-
1. Krik BU 180 S tudent......................................................... kr. 950,-
1. Dynaflite B u tte rfly ..............................................................kr. 600,-
1. Flobby Schack SST 40 T ra in e r.........................................kr. 475,-
1. GraupnerTaxi li ................................................................kr. 600,-
1. Robbe C h a rte r ..................................................................kr. 550,-

Nyt Flair sport-vandski fra kr. 220,00 - 250,00

Ferie lukket fra 21. ju li til 4. august !!!

Flair Cub
Trainer/
sportsmodel
Vingefang 
185 cm
med skum vinge 
til 4 kanaler, 
med tank, hjul, 
hæ ngsler m.m.

Kr9 6 9 , ·

I IWITZEL
Hobby

SCT. HANSGADE 38 - 4100 RINGSTED 
TELEFON 57 67 30 92

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE 11-17.30 - TORSDAG & FREDAG TIL 18.00 - LØRDAG 9-13
TeihnltAl ÍMiellence t



G O DT NYT FRA B -A V IO N IC ·

CONCEPT 30SR-X
-  det man fer <ke troede var muligt kan nu udføres med SR-X-eren -  ikke uden grund at disse 
3. generations CONCEPT 30ere idag er nogle af verdens mest solgte modelhelikoptere.

CONCEPT 30SR-T -  bedste bud på en god begynder helikopter (kan opgraderes til SR-X version)
CONCEPT 30 SR-X -  suveræn til kunstflyvnings manøvrer
CONCEPT 60SR -  horer til blandt de bedste i 10ccm klassen
CONCEPT EP -  elhelikopteren der sågar kan udføre kunstflyvningsmanøvrer

MANGE GRUNDE TIL AT VÆLGE EN CONCEPT HELIKOPTER:
En gennemprøvet og slidstærk helikopter -  fås i mange versioner til begynderen eller til expertpiloten 
-  kan udbygges med tuningsdele i takt med behovet -  AVIONIC lagerfører tunings- og reservedele, 
og du er derfor sikker på hurtig levering -  lave priser på reservedele.

KY02133' CONCEPT 30S R -T .....................................................  kr. 1.995,-
KY021421 CONCEPT 30SRT/m OS 32F-H ..............................  kr. 3.195,-
KY021331W CONCEPT 30SR-T / m Webra 32F-comp...................  kr. 3.245,-
KYO21302 CONCEPT 30SR-X ...................................................  kr. 3.385,-
KYO21302W CONCEPT 30SR-X / m Webra 32F-comp................... kr. 4,495,-

KY021361 CONCEPT 60S R .......................................................... kr. 5.995.-
KY021361W CONCEPT 60SR/m  Webra 61F ..............................  kr. 7.975,-
KY0213610 CONCEPT 60SR/m  OS 61SXH ............................... kr. 8.245,-
KY03546 CONCEPT EP / m LeMans A P 3 6 ..............................  kr. 2.960,-
Ring for mere information eller rekvirer et Kyosho katalog (38,-)

CHRIS FOSS modeller
»Acro Wo: og -Wois Wc: er fortsat nog’e af vore mest solgte mode1 er. Det skyldes naturligvis de efterhånden 
velkendte helt fantastisks flyveegenskaber, samt dsr hole standard byggesættene har.

Aero Wot: Lavvinget, spv. 1473 mm, trækprop m/- 
skumv. beregnet for 6,5-10 ccm. P ris___kr. 1.065,-

Wots Wot: Biplan, spv. 1220 mm, trækprop m/skum- 
vinger beregnet for 6,5-10 ccm. Pris ..  kr. 1.295,-

FORÄRET ER LIGE OM HJØRNET ...
-  og det er på tide at få startkassen klargjort
Glødekiemme..............................................kr. 26,
Gløderørsstik ..............................................kr. 59,
Glødestrøm på dåse (m/ løs a c cu )........... kr. 146,
X-nøgle........................................................ kr. 40,
Fingertut......................................................kr. 26,
Elbrændstofpumpe...............................fra kr. 99,
Håndbrændstofpumpe ........................ fra kr. 78,
Elstarter 12V ......................................... fra kr. 254,
12V7.2 Ah Blyaccu ...................................kr. 198,
2V 10 Ah Blyaccu....................................... kr. 103,
Powerpanel........................................... fra kr. 188,
Powerpanelbox m/ elpumpe . TILBUD kr. 198,
Brændstofdunk m håndpumpe Du-Bro . kr. 188.
Primen £=<e . . kr. 29.
Startkassebyggesæ:. .  fra kr. 233.
Digital c r n d ' e . " s* .............kr. 330.

Nyt fjernstyringsanlæg
-  Sporg Avionic til råds, hvis du tænker på 
nyt fjernstyringsanlæg.
Du vil hos os altid få et godt tilbud, og vi 
har et stort udvalg i MULTIPLEX, FUTABA. 
GRAUPNER og HITEC

-  her er et par priseksempler:

Futaba F-14 ml 1 servo .................. kr. 1.445,■
Futaba FC18V3 m/3 servo............... kr. 3.795,·
Multiplex MC1010m 1 servo.

Tx-Rxaccu kr. 1.975,■
Multiplex MC3010m 1 servo.

Tx-Rx accu ...............................kr. 4.095,·

ORACOVER
■ den bedste beklædnings
folie tii din nye model. ORACOVER*
Fås bade s :~  sbygefolie og som klæbefolie samt i stafferingstape i 2-3-5 mm bredde. Samtlige farver i det store 
farveprogr=~ agerfores. Import Danmark - AVIONIC

OS motorer til nye og lavere priser
OS 40FX m/dæmp.................................. kr. 1.225,-
OS FS-52S m/dæmp ...........................  kr. 2.045,-
-  Desuden fører vi komplet program i THUNDER 
TIGER -  ROSSI - PANTER - MDS og LASER motorer

TITAN Motorer

Nye typer og priser:

ZG 22HR (Heli m. trækstart) ............... kr. 2.695,-
ZG 2 3 S L ................................................  kr. 2.365,-
ZG 38S C ................................................  kr. 2,485,-
Z G 4 5 S L ................................................  kr. 3.160.-
ZG 6 2 S L ................................................  kr. 3.595,-

Fly
simulator
Spar dyre lærepenge og 
hold træningen ved lige i 
vinterhalvåret. 
Indeholdersenderpult 
samt software. Dansk 
brugsvejledning medfolger

Avionic katalog koster 30,-
Prisiiste lås nu også på diskette (Windows).

Agenturer:
R&G Gias og Epoxy ■ ORACOVER ■ EXTRON ■ KAVAN ■ SIG ■ Chris 
Foss · MFA England ■ FLAIR · Airfly Modelle · Rødel Modeli · J. Per
kins · Gleichauf · Hobbyträ · Greven · Jamara · Aeronaut · IKARUS · 
Carl Goldberg · Great Planes ■ Top Flite ■ DuBro · Kyosho

■•A V IO N IC ·

AVIONIC har åbent hverdage fra kl. 10.00-18.00. Lørdag efter aftale. 
Rekvirer vores prisliste næste gang du kontakter os. Det er lettere at 
bestille pr. tlf., når man kender varenumrene, og så kender man også 
prisen.

• Frichsvej 25 · 8464 Galten · Tlf. 86 94 60 88 · Fax 86 94 62 88
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F L Y  · B IL  · B Å D E  · T O G  · P L A S T B Y G G E S Æ T SENDES
° v e r a l t

ROBBE t il b u d

FOCUS fjernstyret svævemodel, Plura færdigkrop. balsabekl. 
skumplan, spv.: 3m,, flyvevægt: 2,2 kg.
Sidste udkald kun 3 stk. á .........................................kr. 1385.-

OPTIMUS fjernstyret svævemodel, træbyggesæt
spv,: 1,7 m., flyvevægt: 0,8 kg......................................kr. 415,-

Nyt KAVAN katalog i farver m. prisliste, indeholder foruden 
tilbehør, flybyggesæt, elektronisk værktøj samt stort program 
over el-motorer med data............................................. kr. 40,·

Robbe Power Panel .................................................... kr. 176,-
Robbe Lader 5 R ........................................................... kr. 210,-
El-starter 1 2 V ................................................................kr. 255,-
Startbatteri 12V ........................................................... kr. 178,-
Grp. automat, lader til 12V b ly -accu .........................kr. 149,-

Tilbudet gælder kun i april måned

Ramsherred 27 · Postbox 434 
4700 Næstved · Fax: 53 63 24 10

STORT UDVALG I KVALITETS- 
MOTORER TIL BRÆNDSTOF

OS 2 taktsmotorer
OS MAX 25 FP 4,07 ccm u. dæ m per..........................kr. 567,-
OS MAX 40 FP 6,5 ccm u. dæ m per............................kr. 619,-
OS MAX 25 SF 4,07 ccm u. dæ m per..........................kr. 750,-
OS MAX 40 FX, ABC 6,5 ccm u. d æ m p e r................ kr. 1029,-

OS 4 taktsmotorer
OS MAX FS26 Surpass 4,41 ccm u. dæmper —  kr. 1156,-
OS MAX FS40 Surpass 6,5 ccm u. d æ m p e r......... kr. 1519,-
OS MAX FS48 Surpass 7,89 ccm u. dæmper —  kr, 1718,-

SUPEFt TIGRE 2 taktsmotorer m. kuglelejer
GS 40 Ring 6,46 ccm m. dæmper og glødr.................kr. 679,-
GS 45 ABC 7,5 ccm m. dæmper og glødr...................kr. 769,-
G 90 Ring 14,73 ccm m. dæmper og glødr...............kr. 1114,-
Hele Super Tigres motorprogram er normalt lagervare 
■ Ring og hør om priser på andre størrelser.

Planche med oversigt over samtlige ST-motorer og deres data 
fås så længe lager haves ved køb af motor.

Motorudsalg:
Restlager a f A S P / SC-motorer skat væk.

Ring og byd!!!

LYWOOD
M O D EL - H O B B Y  
TLF. 5 3  7 3  6 6  2 2

FJERNSTYRINGSANLÆG
Hitec Focus 4 Supreme 4 kanals FM 1 servo . · · ■·■ 132o,- 
Hitec Focus 6 Supreme 6 kanals FM 1 servo . ■ K

MULTIPLEX 1020
m. 1 servo. sender- og Λ  £ 1 ?  r « ,
modtager-accu . 2275,- j p ř  j  j  %

Graupner MC 14 λ  .
hukommelse for W  -
2 modeller . 1996,- *  ^

Futaba F 14 1485,- 8
Ring om pris på andre modeller.

Også fjernstyringsanlæg til bil og båd føres.

NYHEDER FRA 
HITEC OG 
TOPAZ

_ iiS ?
CATALINA PBY 6A 2 mot. Γ  
el-fly. spv. 1380 mm.
GÍK krop. styropor/-
balsa v in g e .........................................................
STEP ONE svæver, spv. 1400 mm, GfK krop 
Hitec/Topaz katalog m. prisliste .....................

kr 1596,- 
" i k r .  716,- 
: . .  kr. 40,-

Forbehold for udefra kommende prisændringer, 
trykfejl og udsolgte varer.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdaae kl. 11.00-17.30

Fredag
I n rH an

kl. 1 1 .0 0 - 1 8 .0 0

kl 10.00 - 13.00

-  totallængde 82 cm
STOR OG HURTIG
• komplet monteret chassis med 22 ccm trækstartbenzin motor
• du skal kun montere radio samt male karosseriet
• særdeles robust konstruktion
• dobbeltskivebremse på baghjul
• absolut førsteklasses køretøj
• forhandlernet over hele landet
• reservedelslager i Danmark
• mange tuningsdele kan leveres
• frit valg mellem Mercedes, Alfa Romeo og BMW

MODEL 
DTM BI
LER

Dyn a m  i c

1:5 med 22 ccm benzinmotor

Husk -  Indenfor modelflyvning er røbbe nu eneste store og kendte fabrikat, der lagerføres og distribueres 
komplet i Danmark. Vigtigt, når du skal have reservedele, moduler o.s.v. i en fart!

Maaetoft DM I En gros salg og import - komplet dansk lager med kviklevering...

Postboks 3008 ■ DK-8900 Randers · Telefon 86 43 61 00 · Fax 86 43 77 44



SILVER STAR m odeller siden 1960
PAN DA 1/10 B ræ n d s to fb ile r

PANDA leverer nu en serie biler i 1 /10  skala. D e e r alle  
forsynet m ed 1.6 cm : motor m ed snorestart, 4 W D  dog 
m ed 2 .1c m : motor. B ilerne m åler ca . 4 0 x 2 6  cm. V æ gt 
ca. 1 .8 kg. 90= = fæ rdigsam let, så  byggetiden e r kort. Bi- 
= -"s  s .e -e s  ~ = d  -W D  eller baghjulstræ k- og affjed

ring sam t s tøddæ m pere på a lle  hjul. D et e r m uligt a t 
kore bade off-road og on-road. Nødvendigt ekstraudstyr: 
2 kanal Ft C  anlæ g, lak, bræ ndstof og startbatterisæ t. 
F le re  s p æ n d e n d e  P an d a  m o d e lle r:
R in g  e f te r  g ra tis  b ro c h u re  o v e r  P a n d a  b ræ n d s to fb ile r.

Ny H irob o  S h u ttle

Hrrobo har lanceret 3 nye mode er af den populære 
Shuttle hel .kopter. Rotcrhoædet er ændret m ed nye blad
holdere. navet e r fOTkcriet. ny stab sator ccntrolarm. 
stæ rkere hovedram m e m ec ettere montering af motor, 
storre tank pa 250 cm3. større ha ercte-t abe og mere 
præ cis s tyre fc rt.n d e lse  til hajen. ZX mode an har æn
dret rem skive og blæ serhjui.
D en nye D e  L u xe  m o d e lZ X X  har tryk le je r: -otorhc vece: 
m etal squashplade og -radius arm . Lodret akse: start- 
system.
L e v e re s  m e d  d e n  n y e  O S  3 2  S X -H , e l le r  M a g n u m  P ro  
36 -H .
R in g  e f te r  g ra t is  b roch u re .

K ata lo g er
- hos din fo rhand le r e lle r m o d  frim æ rker e lle r ch eck  fra os.
Sim prop hovedkatalog '9 6 ..................................kr. 50 ,0 0
Sim prop nyheder ' 9 6 ............................................ kr. 6 ,00
O S  m o to rk a ta lo g .................................................... kr. 3 ,80
N yh e d  -  Thun der T ig er katalog '9 6 ...............kr. 6 0 ,0 0
Aviom odelli k a ta lo g ...............................................kr. 2 5 ,0 0

Simprop /  Sanwa Cygnus er et 
helt nyt universal radio 

anlæg.

Cygnus leveres m ed D er Kleine m odtager (JR , Futa-ba, 
M ultiplex e ller S im prop stik).
S en deren  kan leveres som  standard 4  kanal, der kan 
udbygges til 6  kanaler.Ved m ontering af kassette m ed  
LC D  panel æ ndres senderen til e t com puteranlæ g m ed  
m ulighed for 3  m odeller i hukom m elsen.
R in g  e f te r  g ra t is  b ro ch u re .

T.T. N yh ed er!
T h u n d e rT ig e r kan nu le
vere  2  nye fire-takt m oto
rer.
F 91 S, 15  cm 3
F 54  S, 8 .6  cm 3 
En flot finish og for
delagtig pris er 
kendetegnende  
for d e  nye T.T. 
motorer.

N ye T.T.
kunstflyvningsm otorer e r undervejs, P R O -1 2 0  m. 
sideudstodning og P R O -1 2 0 R  m ed bagudstødning
begge p ä  20 c m 3.

CUP Yacht

Elegant 1 m. sejlbåd. 
Bredde 22 cm, højde 
175 cm.
Kunststofskrog og sejl i 
dacron, sam t m ast i kul
fiber. K an styres m ed  et 
norm alt 2 -kana l anlæ g, 
s p e c ie lle  s e jlv in d e  e r  
ikke nødvendig

N ye lavere  p ris e r på  O S  M o to rer!

Nu er O S  m otorer blevet 
billigere. Du beh øver derfor 
ikke køb e  det næ stbedste, 
når du kan få  verdens  
bedste m otor til så  lave  
priser.

Til m aj fo rventer vi at 
kunne levere  
den nye 
O S -140 .
2 3 c m 3
kunstflyvnings
motor. O S  F S -5 2 S

Dornier 328 Elektrom odel

D o rn ie r  32 8
S pæ ndvidde 131 cm, læ ngde 120  cm , væ gt 1600g . 
B eregnet for 2  stk. speed  4 0 0  el-m otorer.

C o m p u te rs ty re t fa rtre g u la to r
R S 8 0 3 0 M C
Sim prop kan  
levere  2  pro
cessorstyre
de fartregu-
latorer.
M ed R S  
regulatorerne 
e r det m uligt
at justere fartregulatoren efter dit behov. R S  8 0 3 0  M C, 
8 -3 0  celler, 80  A. kontinuerlig. R S  4 0 1 4 M C , 6 -1 4  
celler, 4 0  A. kontinuerlig.
Vi s e n d e r  g e rn e  s p e c if ik a tio n e r  o v e r  S im p ro p 's  
fa r t re g u la to re r !

S IL V E R  S TA R  M O D E L S
Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55

P rø v  fø rs t h o s  d in  s æ d v a n lig e  fo rh and le r.
K a n  h a n  ik k e  leve re , e r  d u  v e lk o m m e n  t il  a t  k o n ta k te  os. 
V il d u  b e sø g e  os, så  r in g  i  fo rve jen .

"RS 8 0 3 0  MC

r i ’ or. Kan flyve pa skrænt
eller rc s := "  Se. '2 ; : ~  ....................................... 2 2 0 ,0 0

Kan sam les på få  rimer, spæ ndvidde 193  cm. væ gt ca. 
90 0  g. til 2  kanal fjem styringsanlæ g.
Spirit Of 7 6 ............................................................... kr. 29 9 .0 0

G IG O L O . Altvejrs skræ ntm odel. Kunstflyvningsdygtig. 
Spæ ndvidde 140  cm . V æ g t ca . 8 5 0  gram . Byggesæ ttet 
indeholder skum plastkæ rner, balsavinge, beklæ dning  
og præ cis ionsstandsede d e le ................................. 4 6 9 ,0 0

T E C A T E . Flot B i-P lane til 6  cm 3 motor, spæ ndvidde  
125cm  på øverste-. 110cm  pa underste p lan .T ec a te  er 
let a t bygge, d a  krop. v inger og stabilisatorer kan byg
ges på et plant byggebord. Tecate har frem ragende flyve
egenskaber uden tendens til tipstall.
Tecate. pris: Levering maj/juni 96  ...............kr. 1 .1 7 0 ,0 0

G lo b a l G lo d e ro r. K v a lite t  t il la v p ris
G loderor. 4 -tak t kr.: ...................................................kr. 19 ,0 0
G loderor. nr.: 3  C om petition kr.: ..........................kr. 5 0 ,0 0
G loderor. lang k r .:.......................................................kr. 18 ,0 0
Gloderor, R C  m ed bjæ lke k r .: ...............................kr. 2 3 ,0 0

A X M O  M O D E L L E R
Ølsvej 35. 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55

R in g  e f te r  g ra t is  G L O B A L  k a ta lo g !



• · · H O B B Y  W O R L D  · · ·
WEBRA MOTORERSUPER TIGRE MOTORER F.eks.:

G 34 Aero RC m. dæmper...........................................  695,-
GS 40 RC Ring m. dæ m per........................................ 709,-
GS 45 ABC m. dæmper................................................ 803,-
S 61 ABC RC m. dæ m per...........................................  1112,-
S 90 Ring RC m. dæ m per...........................................  1163,-
S 2000-25 RC m. dæ m per..........................................  1542,-
S 3250-33 RC stor kaburator.......................................  1810,-
G 4500 RC......................................................................  2391,-

Webra Speed 61 RC LS comp. M.P............................ 2578,-
Webra 40 GT Aero........................................................  904.-
Webra Racing 80 LS comp. m. pumpe......................  2886,-
Webra Speed 120F Aero 2s. pum pe.........................  3071,-

Ring om prisen
på andre størrelser og tilbehør.

MODELLER

m. motor og foldepropel

437,-
S

Spv. 220 cm

TELEMASTER 2 0 0 0
Færdig bygget. Spv. 196 cm

1040,-
ROBBE - EURO TRAINER

Færdig m. beklædning (TILBUD)

Vi har også kunstfly-modeller på lager...

HI-BOY
m. færdig vinge. 
Spv. 158 cm

495,-

485,-

m. færdig vinge. 
Spv. 137 cm

NHP Aero og Heli.........................................  995,-
Dave Brown med senderpult......................  1398,-
NHP Aero og Heli.........................................  995,-
Dave Brown med senderpult......................  1398,-

DIVERSE TILBEHØR

SERVOER

HITEC SERVOER:
HS 300 Standard V  105,-
HS 101 Mini...................................................  215,-
HS 80 M icro ..................................................  265,-
Fås med: MPX - Graupner - Futura - Simplex stik

ROBBE SERVOER:
S148 servo....................................................  140,-
3001 servo....................................................  195,-
9202 servo....................................................  498,-

Robbe Power Panel...................................... 185,-
Robbe Lader R5...........................................  219,-
Dave Brown håndpumpe.............................  92,-
Graupner Automatic Lader, 20g. 12V........ 155,-
Lille sav m. 2 b lade...................................... 42.-
Balsahøvl........................................................ 52,·
Hængselskæresæt....................................... 52,-
Startbatteri 12V............................................  198.-
Ora Cover i mange farver, fra .....................  32,-
Solarfilm ........................................................ 25,-

Standard servoer, kun .................................  89,-
med kuglelejer, kun ...................................... 129,-

MODTAGERE

Hitec Micro 4 kanal....................................... 515,-
Robbe 115 5 kanal.......................................  635,-

Andre modtagere - ring om prisen!

KATALOGER
Robbe’95 ......................................................  65,-
Graupner ’9 5 ................................................. 65,-

Robbe FC 16 m. 1 servo............................. 2295,-
Hitec 7 m. 4 servo........................................  2695,-
Graupner MC 14 m. 1 servo.......................  1996,

Ring om prisen på andre anlæg!

Vi sender 
som
postordre 
i hele 
landet

H o b b y
W o r l d

L a n g e la n d s v o j 9 
4220 Korsør 
Tlf. 58 35 1 2 30
Tlf.:
M andag - fredag: kl. 10 -1 8 . 
Lørdag: kl. 10 - 12.

v /  Birgit o g  Erik Toft
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I
korthed...

En drøm gik i opfyldelse...

...da englænderen Dave Chinnery 
første gang fløj med sin Antonov 225. 
Den store (vingefang ca. 2,5 m) model 
af det russiske transportfly drives i 
luften frem af 6 elektriske ducted 
fans.

Et par af mange interessante ting 
ved modellen er, at alene batteriets 
vægt er 2,2 kg, og at alle modellens 16 
hjul trækkes op med en og samme 
servo. Dave Chinnery spørger selv, om 
ikke det sidstnævnte er en rekord?

Jetmotorerne vinder frem

Der fremstilles efterhånden flere for
skellige jetmotorer. En af de seneste 
på markedet er den svenske Turbo- 
min TN 75. Denne jet, der kører på 
petroleum, leverer efter sigende et 
tryk på hele 90 N (ca. 9 kg) med et 
forbrug på op til 330 ccm brændstof i 
minuttet. Interesserede kan læse 
mere om turbinen i det engelske ma
gasin RCM&E’s januar-nummer.

/ fu ld  størrelse - o g  hvilken  større lse! Foto: A a .-N .
Verdens største fly, A n to n o v  A n -2 2 5 , fo to g ra fe re t p å  Farnbo rough-udstillingen  i 19 9 0 . Flyet h a r en 

sp æ n d v id d e  p å  8 8 ,4  m, d e t e r  8 4  m lang t, o g  d e r e r 1 8 ,2  m o p  t il toppen a f  ha le finnerne . Fuldt laste t h a r  
d e t en væ g t p å  6 0 0  tons.

Endelig

Efter kun 4 år som R/C pilot er det 
lykkedes for Eric Daintry fra Canada 
at få en Harrier-model til at lette lod
ret, overgå til ligeudflyvning og til 
sidst afslutte flyveturen med en lodret 
landing.

Modellen får motorkraften fra en 
OS 91 VRDF motor, der driver en me
get modificeret Dynamax fan. Det me
ste af trykket fra fan’en går direkte til 
to drejelige dyser, mens en mindre del 
af luften via en »trust diverter« ledes 
ud til dyser i halen og vingetipperne. 
Trust diverter’en fordeler lufttrykket 
til disse dyser, så modellen kan holde 
balancen, når den ikke bevæger sig 
frem gennem luften.

Rygters bureau * I

Ifølge sædvanligvis pålidelig kilde har 
el-styringsgruppen samlet en stribe 
piloter til VM i Tjekkiet til august.

I 27 celler klassen stiller Hans 
Hansen, Jan Abel og Keld Ørum op 
med forhåbentlig topladede modeller.
I Sunrise-Sunset klassen skal Keld 
Ørum, Erik Dahl Christensen, Jan 
Abel og Jørgen Nielsen prøve at holde 
en model (ikke nødvendigvis den sam
me) i luften hele dagen. Det gælder i 
denne konkurrence om at have så få 
starter som muligt. Som i 27 celler 
klassen møder også her nogle virkeli
ge proff’er op. Nogle af holdene stiller 
med el-modeller med 3 timers motor
tid, så det gælder virkelig om at spare 
på energien og flyve pænt, hvis man 
vil blande sig i toppen.

Klar til den nye sæson

Kun lige pakket ud.
Disse tre nye motorer er til kunst

flyverne Peer Hinrichsen, Ole Kri
stensen og Claus Reinke.

Det er 4-takts motorer med air 
champer (kompressor) fra firmaet YS. 
Air champeren ses som den firkante
de box bag på motorerne. Via krum
taphuset opbygger den et tryk, der 
overføres til tanken, hvorved brænd
stoffet sprøjtes ind i karburatoren.

På billedet, som er sendt til MFN af 
Claus Reinke, ses til ventre en motor 
på 15 ccm, mens de to andre er på 20 
ccm.

15 kubik’eren skal monteres i Clau
ses »Charmer«, som danner baggrund 
i billedet.
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Leder Niels Lyhne-Hansen 
Formand for 

Linestyrings-Unionen

Landsmodelflyvedag 1996

Så gav modelflyvningen igen en 
god oplevelse her i slutningen af 
januar. Jeg har før mange gange 
været i gang med flyvningen på 
denne årstid - men det var nu 
ikke lige det denne gang. Selv det 
at skulle ud af Rerene en frostkold 
og blæsende januarmorgen kl. 
04.15 har ikke sat skræmmende 
spor i oplevelsen. Det, det drejer 
sig om, er såmænd bare et møde - 
en nordisk modelflyvekonference.

Det er utroligt inspirerende at 
være sammen med mennesker, 
der brænder og arbejder for en 
idé, som man selv føler sig som en 
del af.

Der opstår hurtigt en fornem
melse af fællesskab, selvom man 
ikke har mødt hinanden tidligere. 
Nogle få ord - og en lavine af tan
ker skaber forbindelsen. Fx en 
kort præsentation af Karlis Plo- 
cins, Letland, aktiv på det sovjeti
ske landshold i fritflyvning så tid
ligt som i 1952, senere på lands
holdet i linestyret kunstflyvning 
og team-race, hvor han opnåede at 
blive verdensmester. Vi ved alle 
mere eller mindre, hvilket arbejde 
der ligger bag sådanne præstatio
ner, og sådan deler vi allesammen 
en hel masse oplevelser, trods sto
re forskelle i såvel organisatoriske 
som sociale forhold.

I en union, hvor det altid har 
været de aktive, der også tog det 
administrative arbejde, håber jeg 
fremover, at flere vil gøre som Plo-

FMT I * * IV

I Modelflyve Nyt nr. 1/96 bad vi FMT
(Flug und Modelltechnik) om en berig
tigelse angående deres artikel om KZ
IV i FMT nr. 1/96.

Artiklen og billederne, som de hav
de fået fra Modelflyve Nyt’s RC-redak- 
tion, var bragt uden kildeangivelse.

Dette er nu berigtiget i deres marts
nummer med en lille treplansskitse af 
KZ IV flyet og med navneangivelse 
mv.

Al

cins: at fortsætte med at arbejde 
for modelflyvningen, efter at jag
ten på konkurrenceresultater er 
stilnet af. Det er i den forbindelse 
glædeligt, at to dommere fra Line- 
styrings-Unionen er blevet udta
get til de kommende verdensme
sterskaber. Til lykke til Pia og 
Luis.

Som formand for en meget lille 
union er det en stor tilfredsstillel
se at kunne være med til at præge 
udviklingen ligeværdigt med re
præsentanter fra forbund, der re
præsenterer flere tusinde med
lemmer. Solidariteten mellem sto
re og små udmønter sig på bedste 
vis ved, at det er de store forbund, 
der tager slæbet med at føre be
slutningerne ud i livet.

Linestyrings-Unionen er i den 
forbindelse meget tilfreds med, at 
det finske modelf ly veforbund vil 
føre vores idé med hurtige admini
strative godkendelser af nordiske 
rekorder og udarbejdelse af diplo
mer ud i livet.

Samtidig en tak til RC-unionen 
for at have arrangeret mødet.

DIN SKRALDESPAND 
KAN IKKE LI’ B A TTER IER

-  o g  d e t  g æ ld e r  o g s å  f ly  b a tte  rier, 
s ig e r  s in  k o m m u n e

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 
16. maj, afholdes der igen landsmo
delflyvedag. Forhåbentlig vil rigtig 
mange af landets klubber slutte op 
om arrangementet og benytte denne 
dag til et ekstra fremstød.

Ligesom sidste år er landsmodelfly- 
vedagen et hjælp-til-selvhjælp-arran- 
gement. Det vil sige, at det er helt op 
til klubberne, hvor meget der skal 
gøres ud af dagen. Sidste år valgte de 
fleste klubber med succes et åbent- 
hus-arrangement, hvor interesserede 
blev indbudt til at se og høre om klub
bens aktiviteter.

RC-unionens hobbyudvalg vil sørge 
for, at de landsdækkende aviser får 
tilsendt pressemeddelelser. Lokalt 
sørger klubberne for selv at skaffe om
tale af arrangementet. Hobbyudvalget 
vil imidlertid kunne sende standard
pressemeddelelser til de klubber, som 
ikke selv ønsker at udforme eget ma
teriale. Fra Hobbyudvalget vil der li
geledes kunne rekvireres en pakke 
med PR-materiale bestående af plaka
ter, foldere, logoer m.v.

Sidste år deltog ca. 30 klubber i ar
rangementet, som både resulterede i 
god omtale og i nye medlemmer. I år 
skulle endnu flere gerne deltage. Be
gynd derfor planlægningen allerede 
nu, og bestil inden 1. maj materiale 
hos Hobbyudvalget.

Deadlines

De anførte datoer er dem, hvor stof til 
de enkelte numre senest skal være 
grenredaktørerne (artikler og refera
ter) eller unionernes sekretariater (or
ganisationsstof) i hænde:

Nr. 3: 19. april
Nr. 4: 20. juni
Nr. 5: 19. august
Nr. 6: 24. oktober

Men man må meget gerne sende det 
før!
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Fritflyvnings-Unionens 
nye grenredaktør

Til indsamling og redigering af FF- 
stoffet i Modelflyve Nyt og til udsen
delse af det interne blad FF-Nyt har 
Fritflyvnings-Unionen nu fået ny re
daktør. Den tidligere, Jørgen Kors- 
gaard, har på det seneste følt sig ud
brændt efter mange år på posten og 
annoncerede i sidste FF-Nyt efter en 
afløser. Sandelig om ikke Simon Jo- 
nassen fra Esbjerg et par dage efter

meldte sig frivilligt til at påtage sig 
jobbet.

Det er derfor med stor glæde, at 
den afgåede redaktør kan præsentere 
Simon her på disse sider med bl.a. et 
vellignende billede! Simon har været 
modelflyver (fritflyver) i nogle år, men 
har ikke været medlem af unionen så 
længe. Han er startet helt på egen 
hånd og var egentlig nået temmelig 
vidt med sine modelfly, før han be
gyndte at kontakte fritflyvere i nabo
laget. Siden har han udviklet sig ko
lossalt og må siges at være et af de 
største talenter, vi har set i nyere tid. 
Og han fortjener al mulig opbakning i 
sit nye job som redaktør.

Simon er i øvrigt EDB-assistent, ca. 
25 år gammel og gift med Lene, og 
han har allerede bidraget med stof til 
Modelflyve Nyt.

Held og lykke på din nye post, Si
mon!

Jørgen Korsgaard

Simon Jonassens adresse er: 
Daddelkrattet 5, l.th.
6705 Esbjerg 0  
Tlf. 75 47 07 01

Tak til Jørgen Korsgaard

Det kan være et lidt utaknemlig job 
at være grenredaktør. Især i perioder, 
hvor næsten alle holder sig tilbage 
med at delagtiggøre os andre i gode 
ideer, gode oplevelser og måske også 
dyrekøbte erfaringer - med andre ord: 
at man holder sig tilbage med at leve
re stof til Modelflyve Nyt.

Så må grenredaktørerne selv i gang 
med skrivemaskinen eller ved tegne
bordet i en grad, som det egentlig slet 
ikke var meningen, og oftest på tids
punkter, hvor de nok meget hellere 
ville have været med alle I andre ude 
og flyve.

Jeg er glad for, at Jørgen Korsgaard 
har givet tilsagn om fortsat fra tid til 
anden at ville levere stof og hans vel
kendte, utroligt fine tegninger til 
MFN.

Men der skal her lyde en meget 
stor tak til Jørgen for mange års tro
fast og ofte slidsom indsats for MFN 
og for godt samarbejde i redaktionen.

B. Aalbæk-Nielsen 
redaktør

Anm eldelser
Elektro-Motormodelle 
nach Vorbildern

A f Jonas W. Kessler 
FMT Fachbuch

Afprøvet teknik med pålidelige moto
rer, der springer i gang ved en kort 
bevægelse af »gas«-pinden, og behage
lig, støjfri flyvning - det er nogle af 
fordelene ved elektroflyvning.

Hvordan det er muligt at bygge og 
flyve med semiskala elektromodeller, 
fortæller Jonas W. Kessler, der har 20 
års erfaring med el-flyvning, om i sin 
bog »Elektro-motormodelle nach Vor
bildern«. Han giver i bogen mange 
tips om den efterhånden gennem
prøvede teknik, der ligger bag denne 
hurtigt ekspanderende gren af RC- 
flyvning.

Den 135 sider tykke bog har afsnit 
om konstruktion og bygning af el-mo- 
deller, om tilbehør til selve modeller
ne, finish, RC-udstyr, motorer/gear/- 
propel, akkuer m.m., desuden om fly
vepraksis og grænserne for det muli- 
ge/praktiske og endelig en gennem
gang af byggesæt og tegninger.

Det kræver selvfølgelig et vist 
kendskab til tysk for at få udbytte af 
bogen, men det er tydeligt, at forfatte
ren har ønsket at skrive en bog, der er

tilgængelig for alle. På intet tids
punkt forfalder han til de lange teore
tiske udredninger, som mange tyske 
forfattere tilsyneladende elsker. I ste
det tager Jonas W. Kessler sit ud
gangspunkt i praktiske løsninger, og 
mange illustrationer understreger 
teksten på fin vis.

Alt i alt en bog, som jeg vil give 
mine varmeste anbefalinger. Begyn
dere i el-flyvning får en god indføring

i »faget«, og selv de, der har syslet 
med el-flyvning nogle år, finder nok 
nogle trick, de ikke har set før. Ende
lig kan de mange forskellige modeller, 
der omtales og vises i bogen, næsten 
ikke andet end at give lyst til at prøve 
at bygge noget nyt.
Bogen er udgivet af det tyske forlag 
vth. Den har bestillingsnummer FB 
2075, og den kan skaffes hjem gen
nem flere hobbyhandlere. Prisen er i 
Tyskland 28 DM.

PNM

Radio-Controlled Flight 
Simulator

fra DAVE BROWN PRODUCTS INC

HOBBY WORLD har hjemtaget en 
modelfly simulator fra Dave Brown, 
USA. Kassen indeholder styreboks 
(sender), programdiskette samt doku
mentation. Dokumentationen omfat
ter installation og betjening af pro
grammet. Desuden er vedlagt en sed
del, der anviser, hvorledes de mest fo
rekomne hardwarefejl klares.

Styreboksen kobles til PC’en via ka
bel til en GAME-port. Styreboksen er
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Et am erikansk p ro d u k t præ senteres se lv fø lge lig  i en f lo t æske. M e re  ska l d e r ikke  t il fo r a t flyve  m e d  RC-fly p å  h jem m ecom puteren.

en sender med 4 kanaler, hvor der er 
trimindstillinger på alle 4 kanaler; 
derudover er der DUAL-rate på højde 
og krængeror.

Krav til PC
Programmet afvikles bedst fra 486SX 
og opefter. Der kræves ligeledes et 
lydkort, SOUNDBLASTER, ADLIB 
eller 100U kombatible lydkort. Mange 
PC’er er udstyret med et multifunkti
onskort, der styrer harddisk, disket
tedrev, parallelport, serielport og ga
meport, men denne gameport kan 
ikke anvendes, da den i langt de fleste 
tilfælde kun understøtter ét joystik, 
hvilket kun vil få højre pind på sende
ren til at virke.

Program
Programmet er et DOS program, der 
skal afvikles under DOS. Det er be
skrevet i dokumentationen, at pro
grammet kan køres under Windows 
standard mode, men dette anbefales 
ikke. Ligeledes frarådes det at starte 
programmet fra et menusystem. Med 
andre ord: vær forsigtig med alt for 
mange indlæste memory residente 
programmer.

Hvad kan programmet?
Der er mulighed for at vælge imellem 
10 forskellige fly og 10 forskellige 
helikoptere.

Det er muligt at ændre parametre 
på flyene helikopterne, således at der 
i alt kan gemmes 100 forskellige op
sætninger.

Der kan vælges imellem forskellig 
motortype-lyde, firtakter, speedmotor 
og en almindelig motortype.

Nar programmet åbnes, og der er 
valgt et fly. står dette klar til at blive 
taxier ud til startpladsen. Det opleves 
helt nojagtigt. som om man er på fly
vepladsen. og flyets bevægelser både 
på jorden og i himlen er ret naturtro. 
Med hensyn til at orientere sig er der 
gjort meget ud af. at piloten kan beva
re sin orientering. Der er angivelse af 
nord. syd. ost og vest. og flyets højde 
kan aflæses på en sojle i hojre side af

billedet. Hvis du kun kan se himlen 
er skyernes aflange retning altid i 
nord syd; herved opnås næsten den 
fulde orientering, hvilket har manglet 
i andre simulatorer, jeg har set.

Det er muligt at øve kunstflyvning 
med lange lodrette stig, uden at pro
grammet sætter nogen begrænsnin
ger for flyvebanen. Grafikken er af en 
sådan kvalitet, at det er nemt at se af
grænsninger på flyene, og de holder

deres form, selv om de bliver drejet 
hastigt rundt.

En meget anvendelig og genial 
funktion er et ILS-Instrument Lan
dings System, hvor der ved landing 
fremkommer en boks, der leder flyet 
ind til landing på flyvepladsen. Denne 
funktion kan faktisk give en urutine
ret pilot en masse øvelse og forståelse 
for landingsfasen.

OY4555

Guf for skalafans!
Amerikaneren Bill Hannan har sam
men med sin kone et lille firma, der 
har specialiseret sig i at udgive bøger 
om skalamodeller. Modellerne er som 
oftest ganske små fritflyvende PEA- 
NUT-modeller, som er blevet en ver
densdille. Titusinder over hele verden 
bygger og flyver med disse små char
merende modeller.

Baggrunden er rigtige fly, og i hans 
bøger er der tonsvis af dokumentati
ons-materiale for disse samt bygge
tegninger til modellerne med masser 
af byggetips. Og det er kvalitetsarbej
de, hvor kærligheden til modelflyv
ning virkelig skinner igennem.

Desuden sælger han mange bøger 
om rigtige fly, som må være lækker
biskner for alle skalafans, samt post
kort med flymotiver, gummistempler 
osv.

M O D E L  AIRPLANE  
PUBLICATIONS

Stick &  Tissue
COMPLETE C A TA LO G : $2

HANNAN’S KU IN WAY wnere tUN tane* on! 
BOX 210, MAGALIA, CA 95954, USA

På billederne ser du et udvalg af 
hans publikationer, som koster ca. 9 
dollars pr. stk, og du kan også se hans 
firmastempel med adresse o.a.

JK
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Jens B. Kristensen ven te r p å  d e t r ig tig e  starttids
pu n kt m ed  fu ld t o p trukke t gum m im otor.

Den danske  team -m anager Peter B u c h w a ld  d ir ig e 
re r tro p p e rn e  v ia  den  u u n dvæ rlig e  w a lk ie  ta lk ie .

Jes N yh e g n  in d s tille r sine tim e rfu n k tion e r fø r starten.

V M '95 i fritflyvning
Af Simon Jonassen

3 0 -3 5  g ra d e r  i skyggen , solskin fra  m orgen til a ften, v indstille , g ræ s så la n g t ø je t ræ kker; hundredvis  a f  m ode lfly 
vere. Lyder d e t ikke b a re  skønt? S ådan  v a r d e t i U ngarn  sidste sommer.

Som nyt medlem af FF-Uninonen 
havde jeg aldrig været med til en 
større konkurrence før. Derfor beslut
tede min kone og jeg at tage med til 
VIVI i Ungarn. Vi kørte sammen med 
Jens B. Kristensen, som skulle delta
ge i F IB. Turen gik gennem Tyskland 
og Østrig - sikken en skøn naturople
velse at køre på små veje gennem 
Østrig!

Hele turen forløb uden større vente
tider, lige indtil vi skulle passere 
grænsen fra Østrig til Ungarn. Her 
måtte vi vente ca. 5 timer; men ved 
ankomsten til pustzaen i Dömsöd blev 
ventetiden hurtig glemt!

Vi ankom ved flyvepladsen ca. kl. 
19.30 og gik straks i gang med at rej
se teltet, som vi skulle bo i de næste 
4-5 dage. Jeg kunne egentlig ikke for
stå, hvorfor vi skulle skynde os at få 
det rejst. Det fandt jeg dog hurtigt ud 
af. Da klokken nærmede sig 21.30, 
forsvandt lyset meget hurtigt! (Jeg 
var vant til de lange lyse nætter her
hjemme).

Rundt om flyvepladsen fandtes der

boder, hvor man kunne købe ALT til 
fritflyvning. Der blev solgt kulfiber og 
dimser i lange baner, endda hele mo
deller. Undertegnede købte sådan en 
model, som siden hen er fløjet væk 
pga. timersvigt!

Beklageligvis nåede vi ikke at kom
me med til åbningsceremonien, fordi 
vi valgte at tage ud og spise i stedet 
for.

Træning og hygge
Næste morgen vågnede vi til solskin 
og fuglesang (dejligt).

Straks da morgenmaden var konsu
meret, gik vi ud på pustzaen og snak
kede med folk og kiggede på modeller. 
Aldrig havde jeg før set så mange mo
delflyvere samlet på ét sted! Folk gik 
og trænede og trimmede deres model
ler. Vi fandt hurtigt ud til danskerne i 
det store område. De havde sat en 
stor pavillon op midt i det hele. Her 
kunne man sidde i skygge for den ba
gende sol.

Hele den første dag gik med at 
snakke og kigge på modeller. Om af

ten hyggede vi os hos familien Ny
hegn. Der blev holdt fest med sang og 
guitar-spil; det gik bare helt fint - hu
møret var i top! (danskerne forstår at 
trække folk til).

Konkurrencerne
Næste dag skulle der flyves F1A. Her 
skulle Bo og Jes Nyhegn samt Kjeld 
Kristiansen flyve.

Det var godt nok en stor oplevelse 
at se så mange modelflyvere stå ved 
startlinien. Der var også meget 
spænding, da modellerne røg i line
kryds og gik i jorden eller fløj væk i 
termik med linen på!

Det gik bare rigtig godt for det dan
ske hold; men uheldigvis droppede 
både Jes og Kjeld, så var der kun Bo 
tilbage. Alle danskerne var utroligt 
spændte, hver gang Bo fløj; men det 
gik. Vi var med i flyoff. Efter lidt hek
tisk trimning med en bunter stod Bo 
klar til flyoff. Uheldigvis lavede han 
et drop. Bagefter ærgrede han sig 
over, at han havde valgt at skifte mo
del - sådan kan det gå.
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Også denne aften foregik med in
ternational underholdning hos famili
en Nyhegn. Da vi endelig kom i seng, 
blev vi nærmest vugget i søvn af den 
søde lyd fra cikaderne, himmelsk!

Anden dag skulle der flyves F1C. 
Det gik vi desværre glip af, fordi vi 
tog til Budapest sammen med nogle 
andre. (Velsagtens for at undgå støjen 
fra disse livsfarlige projektiler, som 
man kalder FIC’err).

Vi fik fortalt, at Thomas Røster 
havde klaret sig helt fint og kom med 
i flyoff. (Imponerende, da han ikke 
havde fløjet i mange år).

Tredje dag skulle der flyves F1B. 
Her stod Jørgen Korsgaard, Frank 
Dahlin og Jens B. Kristensen på 
startlinien.

FIB-konkurrencen var vanvittig 
spændende. Modellerne kom op i ME
GET stor højde - enkelte fløj væk! Der 
løb også rygter om en hvirvelvind, der 
tog parasoller og modeller med sig!

Både Jørgen, Frank og Jens fløj rig
Jørgen K o rsg a a rd  h a r lig e  trukket op  fø r starten.

K je ld  K ristiansen e r ve d  
a t gz~e klar, m ens team- 
m a n a g e r Peter Buch- 
w a ld  o g  in d p iske r  
Thomas Køster a flu re r 
konkurrenterne.

tig godt, men Jørgen lavede et drop, 
og Frank måtte forlade konkurrencen 
pga. sygdom. Så havde vi kun Jens 
tilbage. Alle var utroligt spændte på, 
om han kom med i flyoff’et. Det gjor
de han.

Senere samme aften skulle der fly
ves flyoff. Her gik der noget galt med 
Jens’ propelmekanisme, så propelbla
dene ikke foldede sig ordentligt ind til 
modellens krop. Her klarede Jens dog
1. runde, hvorefter han skilte propel
systemet ad og fik det renset.

Ved anden runde i flyoff var Jens - 
efter at have skyndt sig med propel
mekanikken - uopmærksom på, at 
han fik stillet timeren forkert på mo
dellen. Det resulterede i, at modellen 
ikke kom højt nok op til at klare sig i
2. runde - ærgerligt!

Afslutning
Den sidste dag blev der også fløjet; 
det var dog kun træning for dem, som 
skulle flyve Pustza Cup (en world cup 
event).

Senere på eftermiddagen var der 
præmie-overrækkelse. Det var også 
en storslået oplevelse at se, alle de 
fritflyvere stå foran Donau-floden og 
får overrakt deres præmier.

Samme aften var der banquet i 
Budapest. Dér fik man virkelig set, 
hvor mange fritflyvere der findes ver
den over!

Der var nogle sjove oplevelser den
ne aften. Folk stod nærmest i kø for at 
bytte t-shirts og klistermærker. Det 
har jeg aldrig set før. Maden var helt 
fint, men varmen var nærmest utåle
lig.

Alt i alt var VM ’95 en rigtig god 
oplevelse, og jeg vil varmt anbefale 
andre at tage med til sådan nogle 
stævner. Her kan man virkelig få en 
anderledes ferie!
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Dette e r den første i en ræ kke artik ler, hvo r je g  v il je g  forsøge a t fo rtæ lle  om  F3B svæ veflyvn ing. Denne a rtike l 
h a n d le r om  de fo renk lede  danske regler, hø jstarten o g  lid t  flyvetaktik.

Af John Villum Rasmussen

Man kan undre sig over, at mange 
danske RC piloter, der har ganske 
fine svævefly, ikke deltager i hverken 
2m, skræntflyvning (F3F) eller høj
start (F3B) konkurrencer. Det kan 
ikke passe, at folk ikke har lyst til at 
komme ud og møde andre piloter med 
deres svævefly!

Nogle myter og realiteter om 
konkurrencer
Når det drejer sig om skræntflyvning, 
kan den eneste gode grund til ikke at 
deltage være problemet med finde fly- 
vepladser/skrænter, da Danmark jo 
med få lokale undtagelser er ret fladt. 
Med hensyn til 2m og højstart (F3B) 
kan der vist ikke være ret mange 
gode undskyldninger.

2m har de sidste år været ret popu
lært, men aktiviteten er vist en smule 
dalende. Fordelene ved 2m er ellers 
ret indlysende. Der benyttes billige og 
simpelt byggede fly og ikke ret meget 
udstyr.

For mig at se møder man dog ret 
hurtigt lidt problemer med 2m-model- 
ler. Det blæser ret ofte en del i Dan
mark, og da en 2m-model har en ret 
begrænset hastighed, vil de fleste vel 
give mig ret i, at det virkelig sjove i at 
flyve med en 2m går af det i ret meget 
over 6 sekundmeter vind. Selvfølgelig

14

I

Der vil senere komme artikler om føl
gende emner:
1. Det nødvendige udstyr. Svævefly - 

og trimning a f et svævefly til F3B 
brug.

2. Design og fremstilling a f negativ
forme til et moderne F3B svævefly.

3. Bygning a f et F3B fly i negative 
støbeforme.

Peter Juu l i en te rm ik flyvn ing  m ed h jæ lp  fra  Karsten  
K. Jeppesen o g  John Rasmussen ( forrest t . h . ).

kan det lade sig at gøre, men man 
skal ikke for langt med i en termik
boble, hvis man holder af at lande på 
sin flyveplads. Glidetallet er også ret 
lavt, hvilket betyder, at mulighederne 
for at søge termik vil indskrænke sig 
til et mindre område.

Man har heller ikke de store und
skyldninger for ikke at prøve F3B - 
altså svæveflyvning med højstart.
»Ja, men«, vil de fleste sige, »det er for 
svært og for dyrt!« Dette må siges at 
være både rigtigt og forkert. Alt, hvad 
man ikke har prøvet, er svært. Og vil 
man vinde et VM, koster det også 
nogle penge; men det er vel heller 
ikke alle, der vil være verdensmester 
(jeg kender i hvert fald én ret godt, 
der ikke har ambitioner om det).

De danske F3B flyveopgaver er:
l. En termikflyvning på 7 minutter ef
terfulgt afen landing til et punkt.

Der gives 1 point for hvert fløjet se
kund indtil 7 minutter, hvorefter der 
trækket 1 point fra for hvert sekund, 
der flyves over tiden.

Landingen sker til et punkt, og max 
point opnås, hvis flyet ligger stille in
den for en radius af 1 meter fra punk
tet. Flyet må ikke sidde fast i jorden 
(spydlanding) eller ligge på ryggen, og 
det må selvfølgelig ikke berøres, før 
afstanden til landingspunktet er ud
målt af en official. Der gives 100 point 
for en ladning inden for en radius af 1
m, for hver meter, man lander væk 
fra punktet, trækkes 5 point fra de 
100 mulige. Der gives point ud til en



afstand af 15 m fra landingspunktet, 
hvilket betyder, at man har over 700 
m2 at lande på!

Det er muligt at vælge at tage en 
omstart inden for et minut efter ud
løsning fra høj startlinen. Denne udvej 
kan med fordel benyttes, hvis man 
starter i dårlig luft eller opnår for lidt 
højde i højstarten. Man skal dog hu
ske på, at man kun må lave én om
start i hver termikrunde, så hvis man 
i sin omstart falder af linen i lav høj
de, er det bare ærgerligt.

Det er altså muligt at flyve 7 mi
nutter = 420 point og lave en landing 
til 100 point, hvilket vil give en max 
score på 520 point. Den pilot, der sco
rer flest point i en runde, får 1000 po
int til regnskabet. For at finde de 
øvrige piloters regnskabspoint divide
res deres flyvepoint med denne pilots 
flyvepoint og resultatet ganges med 
tusinde. Eksempelvis udloser en flyv
ning på 3,25 minutter og en landing 
på 3 m 295 flyvepoint. Hvis der ikke 
er nogen, der flyver bedre, tildeles 
denne flyvning 1000 point. Hvis der 
derimod er en flyvning på 7 min og en 
landing inden for en meter, som jo gi
ver 520 flyvepoint, er det denne flyv
ning, der får 1000 point. Piloten med 
295 flyvepoint får så regnskabspoint 
efter følgende beregning:
295:520x1000 = 567 point.

2. En speedflyvning på en 150 m lang 
bane.
Denne er anbragt, så der flyves i med- 
og modvind. Banen skal gennemflyves 
4 gange, hvilket betyder, at man i alt 
skal flyve 600 m så hurtigt som mu
ligt.

Piloten med hurtigste tid får 1000 
point. De øvrige piloters pointtal fås 
ved at dividere vinderens tid med de
res og gange med 1000.1 speeden kan 
man ikke vælge en omstart i tilfælde 
af dårlig højde, men hvis man falder 
af linen, bliver man tildelt en omstart.

En termik- og en speedflyvning ud
gør en runde, som man flyver så man
ge som muligt af i løbet af et stævne. 
Når der er fløjet over 3 runder, bliver 
den dårligste runde smidt væk. Oftest 
flyves der 5 til 8 runder på en dag ved 
et dansk F3B stævne.

Højstarten
Den ivrige læser vil nu tænke: »Det er 
fint med alt den flyvning, men hvor
dan får vi flyet op i himlen«.

Her kommer nu RC-unionen ind i 
billedet, idet den har købt 2 meget 
fine hojstartspil. som benyttes ved 
alle danske F3B stævner.

-Jamen det vil ødelægge vores ikke 
så stærke fly!·. vil nogle så sige.
Ja. det kan de da godt gore; men med 
en smule hjælp fra en erfaren pilot vil 
der ikke opstå nogen problemer. Den 
eneste betingelse for at bruge spillene

kan  'g e sr es r r .h . l.  yde lsen  a f  de  sp il, de  h a r  t il 
rå d ig h e d .

er, at svæveflyet skal kunne bære det 
halve af linens vægt, hvilket er ca 400 
g. Det kan en standard 2m-svæver 
sagtens gøre (vi har prøvet). Men selv
følgelig vil den ikke opnå helt samme 
højde som en decideret F3B svæver.

Fordelen ved en spilstart er, at man 
hele tiden kan regulere spillets træk - 
med et gummitov har man ikke denne 
mulighed.

For at udføre de 2 discipliner bedst 
muligt kræves selvfølgelig så stor høj

de i højstarten som muligt. Med en 
decideret F3B-svæver er det muligt at 
komme så højt op i neutral luft (hver
ken termik eller synk) og svag vind 
(under 4 m/sek.), at der er højde nok 
til at »glide« i 7 minutter. Problemet 
er bare, at det ikke er ret tit, vi ople
ver neutral luft, så i de fleste tilfælde 
er man nødt til at finde en smule ter
mik eller reduceret synk (som vel 
også er termik, bare ikke kraftigt nok 
til at løfte vores fly op).

Når det blæser kraftigere, skal spil
let trække mindre line ind, og vi kan 
strække den en smule. Vi kan da få 
modellerne højere op, og så er det slet 
ikke er noget problem at flyve 7 mi
nutter.

En god start afsluttes med en kata
pult, hvor modellen sidst i højstarten 
dykkes næsten lodret ned imod om
løberen. På grund af linens træk og 
modellens dyk opbygges en stor fart i 
modellen. Ved at give højderor flyver 
modellen af hojstartlinen, og farten 
omsættes til højde.

Landing
Næste »problem« er at lande så tæt på 
landingspunktet som muligt, samti
dig med at tiden skal være så tæt som 
muligt på 7 minutter. Her er det en 
stor fordel at have et fly med en eller 
anden form for bremse monteret.

I praksis, når jeg skal lande min 
model, lader jeg den efter ca. 6 min. 
og 35 sek. flyve forbi mig selv i med
vind i godt og vel 25 meters højde. Mit 
sidste sving er ca. 50 m fra landings
punktet - her vil der være ca. 15 - 20 
sekunder tilbage af de 7 minutter. På 
dette tidspunkt af flyvningen er jeg li
geglad med tiden, da jeg ved, at det i 
langt de fleste tilfælde kommer til at

S tart t i l en te rm ik flyvn in g  ve d  nord iske  m esterskaber. I b a g g ru n d e n  e r d e r lig e  startet en finsk E llipse, mens 
en svenskTragik 6 0 2 T  g ø re  k la r  t i l a t fø lge  efter.



passe inden for 5 sekunder, og jeg 
koncentrerer mig derfor mere om min 
landing. Husk, at 1 m vil svare til 5 
sekunder, og hvis man forsøger at lan
de lige på de 7 minutter, bliver lan
dingen ofte 2-3 m væk fra landings
punktet - altså flere tabte point end 
ved at have nogle få sekunders afvi
gelse fra idealtiden.

Hvis det skulle ske, at man ikke 
flyver maxtiden på 7 minutter, er det 
meget vigtigt at få så god en landing 
som muligt og ikke ligge og »fiske« ef
ter nogle få sekunder og så evt. miste 
sin landing.

Hastighedsflyvning
Til speeden kan det være en god idé 
at ballaste sit fly med noget ekstra 
vægt for bedre at kunne få fart i mo
dellen, og igen gælder det om at opnå 
så stor udgangshøjde som muligt. Vi 
ved jo alle, at man får fart på en 
svævemodel ved at dykke den - og jo 
større højde, jo mere er der at dykke 
af, inden man rammer jorden.

De fleste fly, der benyttes til F3B i 
dag, har en planbelastning 
(vægt:planareal) på mellem 40g/dm2 
og 45g/dm2 uden ballast. Afhængig af 
vinden lægges der bly i flyet, til en 
planbelastning på ca. 65g/dm- opnås. 
Dette er selvfølgelig forskelligt fra pi
lot til pilot og fra fly til fly. For meget 
ballast vil give for dårlig højde, og fly
et bliver svært at svinge med. For lidt 
ballast vil kræve, at der skal dykkes 
meget for at få fart i modellen (og det

Peter H o fm anns m eg e t fin e  m odel.

får jo en ende, når modellen rammer 
jorden). Så man må prøve sig frem og 
evt. spørge dem, der har prøvet sig 
frem i mange år. Så er man jo selv fri 
for at gå og spilde flere år med det.

Efter højstarten flyver man tilbage 
og krydser sigtelinien inde ved sig 
selv (A-linien). Når det sker, vil der 
lyde et horn, som giver piloten besked 
på, at han er ude af banen. De fleste 
vender samtidigt med, at modellen 
dykkes næsten lodret mod jorden,

indtil en rimelig hastighed er opnået. 
Nu rettes modellen op, A-linien 
krydses til lyden af hornsignalet, der 
sætter uret i gang, og modellen flyver 
imod den anden sigtelinie (B-linien, 
der er væk fra en selv) i et dyk. Når 
B-linien passeres, lyder hornet igen, 
og man svinger så hurtigt som muligt 
tilbage mod A-linien. Når hornet for 
passage af A-linien lyder, går det igen 
mod B-linien, og efter endnu et lydsig
nal flyves for sidste gang mod A-lini
en. Når denne passeres, stoppes uret, 
de 600 m er tilbagelagt, og speeden er 
færdig. Den sidste fart omsættes i høj
de, og man laver en landing, der ikke 
gives point for, så landingstedet er li
gegyldigt (husk dog andres sikker
hed).

Man skal huske ikke at omsætte al 
højden til fart på det første ben (turen 
fra A- til B-linien), da det jo er en stor 
fordel at have noget højde tilbage til 
de sidste ben. Hvis der er lidt vind, 
kan man med fordel dykke mest i 
modvinden og »ride« i medvinden. Det 
kan heller ikke betale sig at dykke 
helt ned til jorden i det sidste med
vindsben (jorden har det med at knu
se modelfly!), men bliv i ca. 10 meters 
højde som det laveste.

Når man skal svinge, lægger de fle
ste flyet op på højkant, lige inden de 
forventer at få vendesignalet. Når 
hornet lyder, trækkes der godt i høj
deroret - dette slippes på det rigtige 
tidspunkt, og flyet lægges ned i vand
ret flyvning til næste sving. Det 
kræver træning at lave et perfekt 
sving (for slet ikke at tale om at lave 3 
i træk).

Det er også ret vigtigt at flyve lige 
på banen. Flyver man skråt på den, 
vil modellen flyve en længere bane 
end nødvendigt, og det er jo ikke no
gen god idé.

Verdensrekorden for en speed på 
600 m er 14,8 sekunder (145 km/t + 
det, der er fløjet længere end 600 m, 
da der jo er 3 sving med). Denne re
kord blev sat under VM i Rumænien i 
1995 af Dennis Dusen fra Belgien. 
Dansk rekord er 16,3 sekunder sat af 
Karsten Jeppesen for flere år siden. 
Oftest vindes en speedrunde i en 
dansk konkurrence med en tid på 
mellem 17,5 og 20 sekunder. Selvføl
gelig vil man ikke kunne flyve så 
stærkt, de første gange man flyver 
speed, og tiden afhænger da også af, 
hvilket fly man flyver med.
Med et ikke decideret F3B fly vil det 
være svært at flyve ret meget under 
20 sekunder; men det kan lade sig 
gøre. En forstærket Optima blev for 7 
år siden noteret for 19,8 sekunder, så 
i dag - med bedre spil - kan det gøres 
hurtigere. Dette viser, at det ikke er 
nødvendigt at flyve med de sidste nye 
og formstøbte modeller.

Mere om modeller i næste afsnit.

En d e l a f  sp illin jen  ve d  en a f  de  store in te rn a tio n a le  konkurrencer. Peter H ibbe ts  kaster K laus K ow a lskis  
S park  V. I b a g g ru n d e n  ses d e t store u r o g  »bentæ lle r< ippa ra te t« .
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En Spitfire bliver til
del 11

Vi e r nu nåe t til 11. o g  sidste a fsn it a f  Rob M illin sh ip s  super-skala-saga om  b yg n in g e n  a f  en Sp itfire-m odel. 
Første a rtik e l b le v  b ra g t i M o d e lfly v e  N y t  nr. 4 / 9 4 .

Serien b ringes m ed  tillade lse  fra  
d e t engelske m ode lflyve tidsskrift 
»R adio  C o n tro l Sca le A irc ra ft«  o g  
er oversa t a f  H enrik  Som m er (Pitch 
Ska la  H obby).

B illederne  er u d va lg t fra  et m ate
ria le  p å  m ere e n d  6 0 0 , o g  udvæ l
gelsen e r fo re tag e t a f  A r ila  Larsen, 
RC -redaktionen.

Rob M illin s h ip  be lyser he r sine  
g ru n d e  fil, a t  han b y g g e d e  D.B. 
M o d e ls  »Spitfire«, o g  han slutter 
m ed  n og le  b em æ rkn ing e r vedrøren
de  resultatet.

For snart længe siden og efter kraftig 
overtalelse fra David Boddington (re
daktøren af Radio Control Scale Air
craft - red.) startede jeg forsøget med 
at gennemgå et af de kendte byggesæt 
fra D.B. Models.

Spitfiren fra D.B. Models havde på 
daværende tidspunkt allerede været 
på markedet i atten måneder og hav
de ry for at have gode flyveegenska
ber. og den blev set i et stigende antal 
på modelflyvepladser over hele lan
det.

Jeg syntes, at det var på tide at 
lave en anden måde at gennemgå et 
byggesæt på. Jeg ville forsøge at puste 
liv i et allerede kendt byggesæt og

dele erfaringer og problemer herved 
med læserne. Jeg var ikke klar over, 
hvor meget tid det ville tage mig at 
bygge flyet og samtidig skrive en arti
kelserie om det. Jeg må dog sige, at 
det sværeste i hele øvelsen har været 
at beslutte, hvilke dele jeg skulle skri
ve om, og hvorledes det skulle frem
stilles i en nogenlunde letfattelig 
form.

Det var min tanke i denne sidste 
del af artiklen at fortælle om, hvorle
des de forskellige systemer såsom mo
tor, fjernstyring, udstødning mv. in
stalleres, men det var egentlig ikke 
det, jeg oprindeligt havde sat mig for.

Systemerne i Spitfiren er ikke an-
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derledes end i alle andre modelfly. Jeg 
kom derfor til det resultat, at det her 
som afslutning vil være interessant at 
kigge på det samlede projekt, både 
som gennemgang af et byggesæt og 
processen, der kan anvendes på et
hvert nogenlunde godt sports-skala- 
byggesæt.

Fra grunden af
Først et par bemærkninger om det 
udvalgte byggesæt til projektet: D.B. 
Models Spitfire.

Jeg må indrømme, at jeg nød at 
bygge modellen. Kvaliteten af træet 
var særdeles god. Alle de færdigsave- 
de dele var af høj standard og passede 
generelt godt med lidt eller ingen slib
ning. Den medfølgende tilbehørspak
ke var omfattende og indeholdt endda 
- usædvanligt for en model i denne 
størrelse - en flot drejet aluminiums
spinner. Dog udskiftede jeg hængsler
ne til krængerorene. Jeg er sikker på, 
at de vedlagte hængsler er tilstrække
lige, men jeg syntes, at de så en smule 
for små ud til en model af denne 
størrelse.

Med hensyn til maskinens omrids 
og form er der nogle få steder, hvor 
den ikke er helt korrekt, og især vin- 
getippernes tværsnit er tykkere, end 
de burde være. Også tværsnittet af 
den bagerste del af kroppen er en 
smule forkert. Jeg tror imidlertid, at 
det er min fejl, da jeg også havde la
vet det forkert på min originale teg
ning. Det var dog gjort med det sigte 
at lave en praktisk måde at bygge på, 
der er forenelig med acceptable flyve
egenskaber. Men som en sports-skala 
Spitfire vil jeg give D.B. Models top
karakter angående kvalitet af bygge
sættet og værdien af det, man får. Det 
er mig en gåde, hvordan de kan pro
ducere og sælge byggesættet til den 
relativt lave pris.

Til slut vil jeg sige en ting til alle, 
der vil bygge dette byggesæt. Det er 
af afgørende betydning at lave det ba
gerste af kroppen så let som muligt. 
Da flyet er en skalamodel af en af de 
tidlige modeller af Spitfiren, som alle 
havde meget korte næser, vil hvert 
eneste sparet gram i halen hjælpe til 
med at afbalancere den færdige model 
uden at skulle anbringe bly i næsen. I 
min model blev Ijemstyringsudstyr et 
anbragt ved siden af brændstoftanken 
- ikke en måde, jeg kan lide - for at få 
balancepunktet på det rette sted. 
Hvis jeg havde været lidt mere ihær
dig i de tidlige faser, er jeg overbevist 
om, at jeg kunne have sparet nogle få 
afgørende gram i halen. Jeg hader at 
give gratis ture til store klumper bly i 
næsen på mine modeller.

Smart kosmetik
Hvad med processen? Det har egent
lig været en »camouflerende opgave«. 
Ukorrekthederne er der stadig. Jeg

har ikke forsøgt at ændre modellens 
omrids og form på nogen måde. Hele 
ideen har været at gemme unøjagtig
hederne under kosmetiske overflade
detaljer eller at lede øjet væk fra de 
områder, hvor modellens aerodyna
mik er vigtigere end skalaligheden.

Den eneste større ændring af mo
dellen var tilføjelse af et nyt canopy 
og et acceptabelt cockpitinteriør. Det 
er overraskende, i hvor høj grad en 
overbevisende pilot og et omhyggeligt 
lavet instrumentbræt kan få folk til at 
tro, at også resten af modellen må 
være korrekt.

Alle øvrige ændringer var egentlig 
overfladedetaljer og småting såsom 
lemme, udbulinger, navigationslys og 
dæksler mv. Det er sådanne småting, 
som ændrer hverdage sportsmodellen 
til en såkaldt konkurrencemodel - un
der skindet er der ikke nogen forskel. 
Jeg vil faktisk påstå, at et veludført 
kosmetisk job på en god flyvende 
sportsmodel sandsynligvis er den hur
tigste vej til succes i sport-skalakon- 
kurrencer. Det giver dig mulighed for 
at øve forskellige teknikker på model
lens overflade, men sikrer også, at 
modellen vil flyve på en acceptabel 
måde, efter at alt arbejdet er afslut
tet.

Har projektet være en succes?
For øjeblikket kan jeg kun sige to 

ting: For det første har jeg fået en fan
tastisk respons med posten og ved at 
snakke med modelflyvere på forskelli
ge modelflyvestævner over hele lan
det (England - red.) gennem de sidste 
tolv måneder. Bemærkningerne har 
været opmuntrende og har ansporet 
mig i mit skriveri. Tak til alle - det er

det, der gør den store forskel.
For det andet tilbød jeg, at model

len blev vist på Argus Publications 
stand ved dette års (1992) »Model En
gineers Exhibition«, hvor den deltog i 
konkurrencen. Hele ugen skabte den 
opmærksomhed ved at være en blank 
Spitfire med en pilot med en »Bone 
Dorne« hjelm. Modellen fik en guld
medalje samt to yderligere præmier, 
så det ser ud til, at det er lykkedes at 
snyde dommerne med lidt kosmetisk 
arbejde og nogle overfladedetaljer.

Flyvende forventninger
Det næste spørgsmål er så selvfølge
lig: Hvorledes flyver den.

Svaret er, at det ved jeg ikke, da 
den for øjeblikket endnu ikke har 
fløjet. Der er ikke, fordi jeg ikke har 
til hensigt at flyve med den, men ene 
og alene, fordi at efter 18 måneders 
modelbyggearbejde er der forskellige 
ting i mit hjem, der skal laves; f.eks. 
et nyt badeværelse. Det gode er, at jeg 
for en gang skyld har en fin ny model 
klar midt på vinteren, så jeg kan væl
ge en passende dag i løbet af foråret 
til at gennemføre de første testflyv
ninger. Og så også, at jeg forhåbentlig 
kan bruge modellen hele sommeren 
ved forskellige modelflyvestævner. 
Med lidt held skulle den overleve læn
ge nok til at få nogle gode fotos af den 
i luften.

Til slut et par bemærkninger til dem, 
som overvejer at lave et superdetalje
ret arbejde på deres model.

Gennem de sidste tolv måneder har 
jeg arbejdet med individuelle detaljer 
på Spitfiren, og det var først to dage 
før »Model Engineers Exhibition« i 
1992, at modellen for første gang var 
samlet med alle dele ombord. Den 
pludselige vægtforøgelse som følge af 
fjernstyringsudstyr og motor havde 
en dramatisk virkning på Dubro hju
lene på modellen. Begge hjul så en 
smule flade ud. Ikke noget problem, 
tænkte jeg, da hjulene har små venti
ler, så de kan pumpes op til det nød
vendige tryk. De blev herefter pumpet 
op, og alt var i orden, indtil jeg prøve
de at trække understellet op i vingen. 
Hjulene passede ikke mere i hjul
brøndene. De var vokset med mindst 
5 millimeter i diameter.

Åh, ja!
Tilbage til tegnebordet eller rettere 

sagt: tilbage til John Goodwin, der la
vede et sæt kortere understelsben. 
Det var heldigt, at ingen på »Model 
Engineers Exhibition« bad mig om at 
demonstrere det optrækkelige under
stel.
Til slut en tak til medlemmerne af 
Royal Airforce Battle of Britain Me
morial Flight for deres uvurderlige 
hjælp. Jeg håber, at mit arbejde har 
givet jeres smukke flyvemaskine den 
rette ære.
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Godt initiativ
RC -redaktør Poul M ø lle r  h a r  set p å  en dansk b ru g e rve jle d n in g  til s it M u lt ip le x  3 0  i 0  ra d io a n læ g .

I forrige nummer skrev vi om danske 
brugervejledninger til computerradio
er. Det er et stort problem for mange, 
at der ikke medfølger en sådan til dis
se ofte meget komplicerede radioan
læg. Dette er ikke kun et problem for 
vores hobby - mange mobiltelefonbru
gere har også problemer med at ud
nytte de ligeledes computerstyrede te
lefoner fuldt ud.

Der er dog håb forude. Poul Erik 
Witzel, der gennem mange år har le
veret danske brugervejledninger til 
eksempelvis beklædning, lim og moto
rer, har nu også i et stykke tid lagt 
danske brugervejledninger i kasserne 
til computerradioer fra Multiplex.

Manualen er udarbejdet for Witzel 
Hobby af Viggo Kjær og Ulrik Lutzen, 
og i stedet for at skrive mange ord om 
anlæggets muligheder er manualen 
en hel række gennemgange af, hvor
dan radioen programmeres til at gøre 
forskellige ting. Tastetryk for taste
tryk bliver man i tekst og billeder ledt 
gennem 24 forskellige programme
ringsforløb lige fra enkle ting som op
rettelse af modelnavn til de mere 
komplicerede som tildeling af Frimix 
(miks efter eget valg). Færdige miks

DANSK
BRUGERHÅNDBOG

FOR
MULTIPLEX 3010

W ITZE L HOBBY

R edaktøren i g a n g  m ed  ve jledn ingen  o g  sin com pu- 
te rra d io . Seancen b ø d  p å  flere »aha-oplevelser«.

som V-hale og flapperon gennemgås 
naturligvis også.

Det er desværre ikke alle radioens 
funktioner, der gennemgås. Helikop- 
termiksene omtales fx slet ikke på an
den måde, end forfatterne gør op
mærksom på, at principperne for dem 
må være de samme som for fastvinge- 
de fly. Flyver man med fastvingede 
fly, må man derimod siges at være 
hjulpet godt på vej. I de 15 el-, svæve- 
og motorfly, jeg har programmeret ind 
i min senders hukommelse, har jeg 
ikke lavet nogen programmeringer, 
der ikke står omtalt i manualen. Jeg 
har endog fundet et par ting i den 
danske manual, som jeg ikke - trods 
flittig læsning af den engelske - havde 
fået fat i.

Der skal fra undertegnedes side 
lyde stor ros til Witzel Hobby for dette 
initiativ. Det er langt fra alle, der kan 
læse og forstå et udenlandsk sprog, og 
selv om hjælpsomheden blandt model
piloter er stor, er det rart at kunne 
sidde hjemme i sit hobbyrum og i ro 
og fred sætte sig ind i den nye verden, 
som computerradioer er for de fleste.

PNM

M e d  d isse ofte  kn a p p e r kan  e t u ta l a f  in d s tillin g e r klares. På denne  overskue lige  m åd e  vises p ro g ra m m e ring e n .

TRIMS! ILUNG. JUSTER TRIM KNAPPE R TIL MIDTERSTILLING EFTER 
FLYVNING
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Fra DC-3 Af Lars Pilegaard

til Seahaw k
M åske  en skilleve j i va lge t a f  m o to re r o g  p ro p e lle r  til m ode lle r m ed  elmotor.

På b ille d e t øverst ses DC-3 e lle r rettere C -4 7 , som v a r betegnelsen fo r den  g o d e , g a m le  D ako ta  i d e t d a n 
ske flyvevåbens tjeneste. O g  he ru n de r e r d e t S E A H A W K e n , h vo r m an ty d e lig t ser, h vo rd a n  den  b re d e  b a g 
e nde  kan g iv e  p la d s  til m ange  m otor- o g  g e a rva ria tio n e r. (Fotos: LPIj

Sommeren 1995 flød af sted til toner
ne af sagte snurrende Lancaster-pro- 
peller, og da jeg i sensommeren drog 
på ferie, lå min gamle Technicoll ud
rustet med en Speed 600, en 8x5 klap
propel uden gear og Lancasterens sto
re 8-cellers accu i bagagerummet.

Technicollens flyvevægt var nu 
oppe på frygtindgydende 1.500 gram, 
og for fuld gas var ampere-forbruget 
mere end det dobbelte af idealet.

Men modellen fløj som en humlebi 
aldeles tilfredsstillende på lidt over 
halv gas i halve timer ad gangen, 
mens jeg samtidig kunne konstatere, 
at propellen var ganske virkningsløs 
bare lidt under halv gas.

Mange lune sommeraftener blev til
bragt på Limfjordens strandenge, og i 
et inspireret øjeblik opstod så tanken 
om at lave en DC-3 i »Lancaster- 
størrelse« med to Speed 600 med di
rekte træk. Ganske vist ville luftmod
standen blive større end Technicol
lens, men til gengæld ville planbelast
ningen blive lavere.

DC-3 på papiret
Hvor virkelighedens Lancaster var 
bygget til at slæbe en tung, men i om
fang lille last, blev DC-3’eren skabt til 
en last, der fyldte, og i »Lancaster- 
størrelse« har DC-3’eren derfor en 
væsentlig tykkere krop.

DC-3’erens vingefacon rykker sam
tidig tyngdepunktet 4 cm bagud, men 
vægten forøges drastisk, da bare en 
enkelt Speed 600 8,4 volt med propel 
vejer det samme som tre Speed 400.

Allerede på tegnebordet tegnede 
det derfor til overvægt og bly i halen, 
med mindre Lancasterens byggetek
nik blev forfinet.

Efter samtaler med eksperter i el
verdenen og efter en tur i lageret med 
egne erfaringer endte DC-3’eren på 
196 cm i spændvidde - en størrelse, 
der lige gav plads til 8 tommers pro
peller. Kroppen blev skåret udeluk
kende af blát XPS (se MFN nr. 6/95 
side 31) med en skaltykkelse på kun 
10 mm forrest og 6 mm bagest, mens 
hovedbjælken i vingerne af EPS blev 
lagt i glødeskårne riller uden web
bing, ligesom plandelene blev samlet 
med glasbånd uden lasker.

Grundet motorernes mervægt kun
ne nacelleme ikke som på Lancaste- 
ren laves af rullet krydsfiner, men 
blev lavet ved forsigtig brug af XPS, 
træ og epoxyvæv og endte med en 
vægt på 28 gram stykket incl. motor
fundament.

Enhver tanke om understel var op
givet på forhånd, men da DC-3’erens 
hjul hænger halvvejs udenfor, blev 
der lavet et par halve balsahjul med 
slidbaner af groft glasvæv.

Efter sidste lag maling stod vægten 
incl. radio, regulator og 4 servoer på 
1.093 gram og skulle teoretisk komme
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op på 2.023 gram med akku og moto
rer, der havde været i restordre hele 
efteråret.

Begrundet tvivl
Nu var der bare det, at diverse eks
perter efter min bestilling af motorer 
og fremstilling af motorfundamenter 
havde rådet mig til at anvende geare
de motorer og store propeller.

Argumenterne lød så rigtige, at jeg 
faktisk bestilte varen, selv om det be
tød en yderligere næsevægt på ca. 100 
gram, idet jeg kom i tanker om, at der 
maks var plads til 8 tommers propel
ler.

Technicollens 8x5 propel nedgearet 
til 7.500 omdrejninger kunne nok få 
DC-3’eren i luften, men det ville blive 
flyvning med permanent fuld gas, og 
hvor var så strømbesparelsen?

Den var i min vurdering helt væk, 
og jeg kunne heller ikke se nogen for
dele ved at skifte de planlagte moto
rer ud med motorer af racertypen 
bare for at få nogle højere omdrejnin
ger at geare på.

Altså - jeg tog en dyb indånding 
med tilløb og holdt fast ved den oprin
delige motorplan.

Lidt propelteori
Beslutningen var ikke begrundet i 
stædighed, men i logisk tænkning.

Eksperternes råd om store propel
ler skal nemlig ses på baggrund af er
faringer med 1-motorede fly med 
trækkende propel.

En roterende propel frembringer 
som bekendt en luftftråle med en gi
ven hastighed, og fastgjort i næsen på 
et fly skal dette i teorien bevæge sig 
fremad med en hastighed svarende til 
luftstrålens hastighed.

Teorien holder bare ikke, for frikti
on og turbulens langs kroppen brem
ser meget hurtigt en stor del af strå
len, og jo mindre propellen er i forhold 
til kroppen, jo hurtigere bremses der.

Set på denne baggrund er det indly
sende, at vi på 1-motorede fly vælger 
størst mulig propel for at opretholde 
hastigheden i så stor en del af propel
strålen som muligt.

På flermotorede fly er forholdene 
helt anderledes. Her skal luftstrålen 
kun forbi et - i forhold til kroppen - 
meget lille cowl og hen over en strøm
linjet vinge med minimal friktion, 
hvorved selv små propeller får høj ef
fektivitet.

Propelvalg
Langt om længe ankom motorerne, og 
så var det bare hånden ned i skuffen 
efter en propel, der var lige så effektiv 
og »brændstofokonomisk ved alle om
drejninger som de små gummimotor- 
propeller på Lancasteren.

D C -3 m ed  7  tom m ers p ro p e l.

Men ak - der var bare ingen. De 
små klappropeller lavede ingenting i 
de lave omdrejninger, og det er de vel 
heller ikke skabt til, da motorsvæve
flyvning stort set er »on-off«, og de al
mindelige propeller til brændstofmo
torer åd unødig megen strøm alene på 
grund af vægt og godstykkelse.

Godstykkelsen er selvfølgelig nød
vendig, når propellen skal holde til 
brændstofmotorens stempelslag; men 
dem er der som bekendt ingen af på 
en elmotor.

Da jeg var skuffen igennem, kunne 
jeg derfor konstatere, at kun med en 
Graupner 6x4, som jeg sædvanligvis 
bruger til 1 ccm motorer, kunne jeg 
køre motorerne med det ideelle ampe- 
retal.

Så gik jagten ind på propelteori i 
diverse bøger og gamle numre af Mo- 
delflyve Nyt.

Spændende læsning - ikke mindst, 
fordi fritflyverne allerede for år tilba
ge lavede propeller, der ændrede stig
ning fra fin til grov, når modellen var 
sikkert i luften, ganske som det i sin 
tid blev praktiseret på De Havilland 
88 Comet.

Men propellerne var gennemgåen
de for store, mens min viden var for 
lille til ud fra tabeller etc. at støbe et 
par propeller på 8 tommer, så det blev 
i stede til indkøb af gummimotorpro- 
peller fra nær og fjern.

Bestillingerne var lidt et gætte
værk, for i fritflyver-verdenen oplyser 
man kun propeldiameter, mens stig
ningen øjensynligt er ganske uinter
essant.

Første sending bestod af nogle 7 
tommers PP-propeller fra Leif O. 
Mortensen. Vægten var på 3 gram, og 
efter fremstilling af adapter af en 3 
mm stelring, en 2 mm skrue og en dit
to låsemøtrik var propelvægten på i 
alt 6 gram mod 22 gram for en grå 
Graupner med adapter.

Så skulle der gang i prøvestanden. 
En almindelig 7x6 blev sat i rotation. 
Alt OK. Ampere-forbruget 20, også 
OK.

Herefter blev PP-propellen startet. 
En dyb brummen afslørede, at store 
luftmængder bevægede sig, og før tan
ken var tænkt til ende, fløj balsapla- 
der og løse vinger ned fra hylderne.

Desværre fløj ampere-måleren også 
op på 30, og så var jeg igen tilbage 
ved de gearede motorer.

Bøtten vendes
Fra et eller andet sted i underbevidst
heden blev min opmærksomhed hen
ledt på, at DC-3’erens samlede motor
kraft dårligt nok oversteg kraften i 
bare en enkelt Lancaster-motor.

Var løsningen her? Skulle jeg drop
pe de store motorer og geare en Speed 
400 og forsyne den med en gummimo- 
torpropel?

Spørgsmålet blev rundkastet, og fra 
Jan Abel modtog jeg »Handbuch unse- 
re Getriebemotoren« skrevet af dr. Mi
chael Gross, der driver en lille virk
somhed med elmotorer.

Det var vand på møllen. Med eks
tremt små motorer, ekstreme gearin
ger og ekstremt lavt strømforbrug 
svang hr. Gross ekstremt store propel
ler (her var den igen - ingen arbejder 
med små), og ofte blev kraften over
ført via kardanaksler m.v. fra bådver- 
denen, hvorved motoren kunne for
skydes og gearet skånes for propel-vi
brationer.

Mulighederne var mange, og f.eks. 
med hans såkaldte Power-Hummel 
baseret på en Le Mans AP-29 skulle 
man med en 11x11 propel kunne opnå 
et træk på 500 gram og flyve 10 mi
nutter på en 220 grams akku, hvilket 
jo er mere end rigeligt til eksempelvis 
en Kobra-20.

Til flermotorede fly anbefaler den 
gode doktor en standard Hummel 
med Mabuchi 380 pa i alt 105 gram, 
som med et ampere-forbrug på 9 tør
ner en Simprop 9x5 7.900 omgange i 
minuttet.

Da Hummelmotoren endvidere fås 
med tre forskellige gearinger, kunne 
en af dem vel svinge en 8x8 eller 8x10 
gummimotorpropel med tilfredsstil
lende DC-3 resultat set på baggrund
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af, at flyvende vægt samtidig ville bli
ve nedsat til 1.793 gram.

At prøve de to Hummelmotorer og 
måske andre i DC-3’eren ville imidler
tid blive både bekosteligt og tid
krævende, da der dels hele tiden skul
le købes to af alt, og dels skulle foreta
ges ombygninger af motorcowl i en 
uendelighed.

Jeg havde med andre ord brug for 
en 1-motoret flyvende testmodel, der 
gav motorer og propeller samme ar
bejdsbetingelser som på en flermoto- 
ret, og ud over dette krav listede jeg 
følgende:
a. lav byggeudgift
b. lav byggetid
c. maks. sikkerhed for motor og radio
d. motor skift uden ombygning
e. mulighed for transport på cykel/-

motorcykel.

Fra krav til tegning
Efter en aftens ukoncentreret TV-kig- 
geri var jeg klar over, at kravet om 
ensartede arbejdsforhold kun kunne 
opnås med en model med motoren i 
opsats eller i en model med skubben
de motor.

Motoropsatsen kunne være god nok 
til en lille motor med lille propel; men 
skulle jeg finde på at teste en tung 
motor med stor propel, ville modellen 
kun være stabil ved rygflyvning.

Med skubbende propel ville model
len til gengæld blive haletung, hvad 
enten motoren sad helt ude i halen el
ler trak gennem en lang kardanaksel. 
Et halerotortræk fra en helikopter 
kunne selvfølgelig bruges, men var 
nok ikke særlig billigt. Skulle det en
delig være, så skulle helikopterens 
halemekanik nok nærmere forsøges 
anvendt til en stilbar propel.

Det logiske tankeresultat var derfor 
en model med propellen løbende lige 
bag hovedplanet og med haleplanet 
monteret på to bomme.

Saab J21, som jeg omtalte her i bla
det for mange år siden, var straks i 
tankerne, men blev omgående kasse
ret, da den ved den første mellemhår
de landing ville få skader på både de 
underliggende bomme og vingesam- 
lingen.

Så var der mere fremtid i et gam
melt amerikansk koncept til en parti
sanjager, som nærmest var en højvin
get J21.

Hermed var propellens arbejdsfor
hold på plads, og mine øvrige krav 
kunne opfyldes ved at samle alle sek
tioner, d.v.s. haleplan, bomme, vinge 
og krop med nylonskruer, indbygge 
alt radioudstyr i en ribbevinge uden 
v-form og kun have motor og akku i 
kroppen med akkuen forrest, så den i 
nødstilfælde kunne forsvinde forud 
gennem en lem i næsen.

De forskellige motorer skulle fast
gøres til et brandskot, som blev skru

et på plads, og akkuen skulle kunne 
flyttes frem og tilbage i kroppen af 
hensyn til balancen.

Herfra og til streger på papiret var 
vejen kort, og på lige så kort tid stod 
det mig klart, at modellen så så foliet 
ud, at den kunne optræde i en TV-se- 
rie fra en fransk WW2-café. Desværre 
var sort beklædning ikke på lager. 
Det var derimod blå, så navnet blev 
ikke Nighthawk, men Seahawk.

Prototypen
Udgifterne skulle være små, og det 
blev de, for regnet fra tomt lager blev 
de på knap 300 kr., og efter få værk
stedstimer kunne modellens data op
gøres til:
Spændvidde 110 cm
Længde 77 cm
Flyvende vægt
uden akku og motor 470 g
Radio 3 kanaler.

Med en gearet Speed 600 og en akku 
på 8x1, 8 A er vægt/planbelastning 
herefter 1.235 g/44,9 gdm2, mens man 
med en Hummel og en akku på 8x1, 1 
A havner på 795 g/28,9 gdm2.

Alsidighed
Modellen er som nævnt skabt til eks-

Nyt fra

Svæveflyvesæsonen nærmer sig til 
stor fornøjelse for alle os svæveflyve
re.
Det er altid en god idé at sætte sig 
nogle mål, så tiden og flyvningerne på 
flyvepladsen ikke -forsvinder ud i den 
blå luft«.

Et af de mål, man kan sætte sig, er 
at erhverve første grad i LSF-syste- 
met, som består af fem grader i alt.

I Danmark har vi 11 piloter, der 
har »Grad 3«. Nogle af disse er godt

perimenter i forbindelse med flermo- 
torede fly, men da der for en udgift på 
omkring 30 kr. kan laves en ekstra 
krop, er Seahawk også anvendelig i 
forbindelse med el-fan og trækkende 
propeller, hvis teorierne om små mo
torer, gear og eventuelt stilbare pro
peller i skalastørrelse skal afprøves.

En opfordring
Jeg er nu selv godt rustet til forskning 
omkring motorer og propeller til mo- 
torfly, men da jeg hverken har ube
grænset tid eller ditto økonomiske 
midler, vil jeg gerne i samarbejde med 
andre med tilsvarende interesser.

Samtidig vil jeg gerne opfordre El
styringsgruppen til om muligt at sam
le en gruppe interesserede og koordi
nere eksperimenter og udvikling i er
kendelse af, at der er mange potenti
elle kunder i butikken blandt de hob
bypiloter, som ikke har interesse i 
svævefly og pylonrace.

Med den udvikling, der finder sted i 
udlandet, er det efter min mening 
kun et spørgsmål om kort tid, inden 
elmotorfly dukker op til konkurrencer 
i både kunstflyvning og skala på lige 
fod med brændstofmodeller.

på vej til »Grad 4«; men fælles for dem 
alle er, at de er startet med »Grad 1«.

Det eneste, du behøver, er at rekvi
rere er skema til »Grad 1«; så er du i 
gang med at blive medlem af den ver
densomspændende skare af LSF- 
svæveflyvepiloter, som alle har sat sig 
det mål, at de vil forbedre deres egne 
flyvefærdigheder gennem et struktu
reret og gennemprøvet system.

Hvordan får du så fat i et LSF-ske- 
ma?

Du sender en A4 konvolut med dit 
navn og din adresse samt et 5,- kro
ners frimærke til:

Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20
2600 Glostrup.

Du vil derefter modtage et skema 
samt en oversigt over det, du skal 
gennemføre for at opnå »Grad 1«. Det 
er meget enkelt.

Efter at du har gennemført »Grad 
1«, modtager du et diplom og et ske
ma til »Grad 2«.

Det er også muligt at købe LSF- 
mærker til at sætte på modellen. Det 
vil jeg skrive mere om i næste num
mer af MFN. Interessen for den første 
sending, jeg fik hjem fra USA, var så 
stor, at der er udsolgt på nuværende 
tidspunkt.

Happy LSF landing

Lars Pilegaard 
Tlf. 86 61 59 51
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Ud at svæve 
på Nettet

In fo rm a tions tekno log i - e lle r b lo t IT - få r  s tad ig  større be
tydn in g  fo r d e t in te rna tio na le  sam fund.

E fterhånden e r d e t de  fleste, d e r p å  en e lle r anden  
m åde  kan få  nytte o g  g læ d e  a f  IT. O g  m ode lflyve re  e r 
bestem t ingen  undtagelse. V ia e lektron isk pos t - E-m ail - 
kan m an hu rtig t o g  le t ho lde  s ig  i kon tak t m ed  interesse
fæ lle r ove r hele jo rd e n , o g  d e t m ege t om ta lte  Internet 
b y d e r a lle rede  i d a g  m ode lflyve re  p å  b å d e  uanede  
m æ n gde r a f  in fo rm a tion  o g  p å  sjove o g  spæ ndende  
oplevelser.

U a fh æ n g ig t a f  h inanden  berette r rep ræ sentan te r fra  
hver a f  a e  tre un ione r i d e t fø lge nde  om , h v a d  de  h a r  
oplevet, o g  h va d  de  få r  u d  a f  den s ide  a f  PC 'ens m an
g e  m uligheder.

O g  de  g iv e r  an d re  en h jæ lpend e  h å n d  til a t væ re m ed.

Fra RC-unionen
b e re tte r  Per G ro v e  Thom sen:

H vo rd a n  e r ve jre t lig e  
nu i  D u b lin  e lle r  

P ale rm o? Et ve jrko rt p å

Internet har mange tilbud for R/C 
svæveflyvning.

Mange taler om »The Web« eller In
ternettet, aviserne er fulde af henvis
ninger til det, politikerne præsenterer 
deres ideer på nettet, og mange store 
organisationer præsenterer sig og de
res begivenheder via dette nye kom
munikations-medium.

Udover at det kan være en under
holdende adspredelse at begive sig ud 
på Internettet, kan du som model- 
svæveflyve-interesseret også hente 
mange gode ideer og nyttige informa
tioner hjem fra nettet og derved beri
ge din hobby endnu en tak.

For eksempel var det muligt under 
det nyligt afholdte VM i svæveflyv
ning i New Zealand at følge begiven
hederne dag for dag, både hvad angik 
konkurrencens opgaver og de daglige 
placeringer. Dette fordi man havde or
ganiseret en såkaldt homepage, som 
alle - uanset hvor i verden - kunne 
læse og efter behov printe til videre 
fordeling. Jeg modtog ialt ca. 50 sider 
med resultater og historier i løbet af 
de uger, mesterskaberne foregik.

Noget lignende fandt sted i mindre 
målestok under det nyligt afholdte 
VM for F3B i Rumænien. Her gik 
meldingerne fra Joe Wurtz til hans 
kone, som venligt sendte dem videre 
til den nyhedsgruppe, som er sponso
reret af Model Airplane News. Det be
tød, at alle - deriblandt mig - som er 
tilmeldt gruppen, automatisk fik 
meddelelsen tilsendt over nettet. Det 
var således klart for alle, der læste 
deres meddelelser, at amerikanerne 
vidste, at de via deres gode starttek
nik havde en stor fordel. De medgav 
også, at det var deres træningsflid, 
der gjorde udslaget.

Nok om dem; men det interessante 
er, at disse meddelelser og nyheder er 
tilgængelige for alle, som har adgang 
til Internettet. Hvad der kræves af 
udstyr, er en PC og et modem samt et 
abonnement på en netserver.

I det følgende skal jeg forsøge at 
give en oversigt over hvad du kan fin
de og hvor.

Hvad du kan finde?
Der er utrolige mængder af informati
on tilgængeligt på Internet. Der er

nyhedsgrupper med modelflyvning, 
specielle mere videnskabeligt oriente
rede om flyvning, drager og svæve
flyvning. Der er vejrcentre, som 
løbende bringer de seneste sattelitbil- 
leder og vejrkort. Videre findes der 
såkaldte ftp-tjenester, hvorfra du kan 
hente programmer til snart alle slags 
formål, og der er databaser med data 
for de profiler, vi bygger ind i vores 
vinger. Koordinaterne kan fås på net
tet og også programmet til at tegne 
profilet. Endelig er der den mere kom
mercielle del, hvor forhandlere som fx 
TOWER HOBBIES formidler deres 
kataloger og postordre-bestillinger.

Hvordan kommer du i gang?
Den første forudsætning for at komme 
i nærheden af alle disse herligheder 
er en PC eller Mac med et modem 
samt et program, der kaldes en Brow
ser. Derudover skal du have adgang 
ria en ISP (Internet Service Provider) 
eller udbyder, hvilket kræver, at der 
tegnes et abonnement. I skemaet er 
rist en oversigt over danske ISP-ud- 
bydere:
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Navn på IPS Telefon
Danadata 7010 8080

DKnet 3917 9900
Cybernet 3325 2282
Datashopper 3312 2666
CompuServe 5577 0511
UNI-C 3582 8355

Centraler
Ballerup, Århus, Frederiksberg, 
Kolding, Holstebro, Ålborg 
Århus, Ålborg, København 
Århus, København 
Århus, København 
København 
Århus, Lyngby

Hvis du er heldig, så har dit folkebib
liotek en sådan for- bindelse; proble
met er da at få fingre i den ene PC, de 
stiller til rådighed. Det nødvendige 
program findes da tilgængeligt, og du 
kan endda få hjælp hos bibliotekaren.

Navigation på nettet
Man kan spilde oceaner af tid ved blot 
at søge tilfældigt rundt blandt det uo
verskuelige udbud på nettet. Selvom 
der findes automatisk søgning, er det
te ikke vejen frem; det tager alt for 
lang tid, simpelthen fordi mængden af 
muligheder er enorm. I stedet kan det 
anbefales at udnytte andres forarbej
de. Der findes energiske entusiaster, 
som har ofret energi og snilde på at 
hjælpe os andre. Et godt eksempel er 
Lee Trujillo, som har oprettet en SOA
RING indgang på sin hjemmeside. Her 
findes en række muligheder for at væl
ge sig ind på sider med billeder, pro
grammer, nyheder, tips og ideer m.m.

Har man først fået fat i en ende, er 
det blot at svæve videre, til man bliver 
træt. Mit eget sidste fund pä nettet var 
en fuldstændig beskrivelse af Fletcher, 
den F3B model, som hollænderen Frits 
Donker Duyvis designede til EM med 
stor succes. Der var endda en bygge
vejledning til færdiggørelse af bygge
sættet. Man kan så sidde der og læse, 
hvordan han har gennemdesignet mo
dellen, og drømme sig til at eje en af 
slagsen.

En anden interessant mulighed er 
at kommunikere med ligesindede. Via 
nyhedsgruppen (RC-soaring.digest) 
kan du sende forespørgsler og medde
lelser ud på nettet. Der er nu over 500 
koblet til. Du kan også leve med i dis
kussioner om fejl i nye produkter, 
dårlige servoer, eller hvordan man 
bedst kobler sideror og krængeror på 
sin model.

I  skemaet herunder findes oversigt 
over nogle af de vigtigste og mest nyt
tige adresser på nettet:

Update (2-9-95)
Bulletin #1 (7-26-94) 
Announcement (12-6-93)

Airfoil Performance Date 
Data from Test Series No. 1

rec.models.rc.air
soaring-digest@airage.com
soaring-request@airage.com

http ://w ww. par anoi a. com/~filipg/
http://www.yahoo.com
ser
http://uxh.cso.uiuc.edu/~selig/

Modelfly nyhedsgruppe 
Nyhedsgruppe om R/C svævefly 
Tilmelding via send request mes
sage
Filip Gieszkiewicz's homepage 
Opslagsbog med masser af adres-

University of Illinois, testprog. 
for profiler
Norsk modelflyveklub, Cirrus 
Sailplane Modeler’s hjemmeside

http ://www. powertech. no/~ingeb/cirrus. html 
http://www.wolfe.net/~zachsoft/sailplane/
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Hvor står vi ?
Danske modelflyvere er ikke særlig 
aktive på den omtalte netservice; der 
er flere aktive i Norge og Sverige. De 
har set deres fordele ved - som rela
tivt begrænsede geografiske områder 
- at få kontakt til flere ligesindede. 
For eksempel er den norske koordina
tor af aktiviteterne indenfor F3B og 
F3J begyndt at annoncere stævner 
via nettet. Et par danske svæveflyve- 
klubber er også begyndt at give infor
mationer om deres virksomhed på en 
hjemmeside.

En aktivitet som postkonkurren
cen, hvorom der af og til er kommet 
rosende bemærkninger, kunne med 
stor fordel udnytte disse muligheder. 
Det ville blive en garanteret succes 
som supplement til den måde, det har 
kørt på indtil nu.

Hvad vil fremtiden bringe?
Mere og mere information finder vej 
til nettet. Der er en slags snebold-ef
fekt over udviklingen; er du først i

g iv e r  v i o rd e t til S im on Jonassen

Hvad har Internettet og modelflyv- 
ning med hinanden at gore?

Lige umiddelbart kunne man fri
stes til at svare, at de ingenting har 
med hinanden at gøre - det ville dog 
være synd.

Hvis man har adgang til Internet
tet, kan man - som så mange andre 
ting - også finde et enorm mængde in
formation om lige netop modelflyv
ning. Givetvis er de fleste steder, som 
man kommer forbi, engelsk talende - 
tja, så må man da bare forsøge sig på 
udenbys.

Man kan finde informationer om 
både R/C, Linestyring og Fritflyvning. 
Som fritflyver har jeg haft enorm glæ
de af Internettet. Se bare med her:

Ved at søge på ordet »Freeflight« 
fandt jeg følgende sted:

gang ét sted, finder næste side vej om
trent af sig selv.

En oplagt mulighed ville være, at 
R/C-unionen oprettede sin egen side 
med oplysninger for hver af aktivite
terne, og at klubberne ville følge efter 
med egne præsentationer. Det er for 
eksempel allerede sket blandt oriente
ringsløberne.

Økonomien i det hele er overskue
lig. Abonnement via Cybercity koster 
600 kr. pr. år inklusive en E-mail 
adresse, en hjemmeside af størrelse 
på max 2Mb, adgang til Internettet 
altid og et 2 timers kursus i brugen af 
den tilbudte netservice. Dertil kom
mer så telefonregningen for den, der 
redigerer hjemmesiden; men det kan 
holdes ret begrænset med lidt omtan
ke. En forudsætning er, at RC Unio
nen finder en hjemmeside-redaktør, 
som vil gøre arbejdet med at vedlige
holde den information, som skal på 
hjemmesiden. Men det skulle vel ikke 
være svært; der følger jo som beskre
vet en masse fordele med, og man 
kommer i kontakt med ligesindede fra 
hele verden.

Stedet er fuldt af gode tips. billeder og 
sågar et online katalog, hvor man kan 
få information om forskellige bygge
sæt samt losedele.

Det, som jeg synes er det allerbed
ste ved stedet, er dets Message Bo
ard«. Her kan man udveksle menin
ger, få svar på nogle spørgsmål og ge
nerelt hygge sig.

Hvis man mangler inspiration eller 
bare vil kigge på modeller, kan man 
også kigge på en hel masse rigtig flot
te billeder af forskellige modeller.

Her fandt jeg også et billede af en 
dansker (ligner Thomas Køster), som 
står og holder en A2 model (CIRKE- 
LINE) - imponerende!!

Mulighederne er uendelige. Man 
kan også søge på en masse andre ting, 
såsom profiler. Her kan man få profil- 
koordinater, samt data omkring diver
se vindtunnel-teste af profilerne.

Nu kan I måske se, hvorfor jeg si
ger, at det er synd at sige, at Internet
tet og modelflyvning intet har med 
hinanden at gøre.

Her er en lille liste over nogle steder, 
som jeg synes er et besøg værd hvis 
man har muligheden.

Fritflyvning:
http Jfwww. ff. grci. com/ 
http: www.astro.su.se:80/~daniel/ 
http: rampages.onramp.net/~chill/in- 
dex.htm
■her findes også links til andre ste
der).
Linestyring:
http://www.datashopper.dk/bentzen/cl.
htm
R/C:
http ://www. towerhobbies.com/rcweb.h 
tml

Mange tak til Steve Hales fra FREE
FLIGHT for at jeg måtte bruge bille
derne derfra.

Jeg havde blandt andet et spørgsmål 
angående en propel til en peanut ska
la model. Her fik jeg hurtigt nogle 
svar samt tips.

Fra Fritflyvnings-Unionen

?  Choice of prop for peanut models
Base: Freefeeht
Dale: Wed. 20 Dec 1955 1416:27 GMT 
F/vm:S.

I currently have a peanut mode! of a ne smith cougar with a plasic p: -* - '  ;
prop is rather heavy (3gms i

Has anybody got any ideas for a lighter/ more efficen! prop evec. .zrs 
etc)

I am also open to sugessbons concerning p£ 
model weighs 12gns and currently does abc
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Fra Linestyrings-Unionen
rundes der af ved Henrik Bentzen

Hvem har ikke hørt om Internettet i 
disse tider? Det er sikkert ikke ret 
mange, og af samme grund vil jeg 
ikke spilde tid eller spalteplads på 
forklare, hvad Internettet er.
Nu er der sikkert nogle, der spørger: 
»Hvad skal vi med Internettet, når vi 
er modelflyvere?«

Svar: Ikke noget i den forstand, 
men alligevel.

Hvem af dem, der modtager eks. 
Stunt News, kunne ikke tænke sig at 
spørge verdensmesteren (tidl.) Ted 
Fancher om noget? Sikkert en del. 
Skulle man skrive til ham via almin
delig post, ville det tage hundrede år 
og en sommer, og man skulle huske at 
medsende svarkuverter bare for at 
gøre sig noget håb om at få svar, og ef
ter en del ventetid finder man ud af, 
at det gør man ikke alligevel - surt 
show.
Jeg ved, at Flemming Jensen, Kjoven, 
kan nikke genkendende til ovenståen
de.

Hvis han (Ted Fancher) nu havde 
en Email-adresse, ville det være me
get nemmere. Brevet, man sender, 
modtager han efter ca. 2 minutter. Og 
det jo lidt nemmere at bombardere 
ham med breve, hvis han ikke svarer, 
på denne måde - ikke!

Nu er det så heldigt, at han har en 
Email-adresse, og den er: 
71352.3203@compuserve.com

Her er så et par andre adresser at be
gynde med:

Det finske stunt-es Kerkko:
KK@sfs.fi

Den tidligere verdensmester i combat 
Tom Fluker:
74140.3601@compuserve.com

To stk. svenske teamrace/combat folk 
Göran Olsson: 
olsson@plasma.kth.se 
Mats Bejhem: 
matsb@matpr.kth.se

Og for dem, der virkelig kan lide at 
skrive og læse: En amerikansk stunt
pilot (på vores eget niveau) ved navn 
Larry:
larry@psl.nmsu.edu

Dansk stunt-»es« Henrik Bentzen: 
bentzen@datashopper.dk

Der findes garanteret mange flere. 
Det er bare det der med at finde dem.

VM-Newsletter
Angående VM 96 i Sverige bliver der 
udgivet et såkaldt Newsletter, der

selvfølgelig også bliver distribueret 
via Internettet. Er du interesseret 
(man skal selvfølgelig have en Email- 
adresse), kan du skrive til Göran Ols
son, så vil han sørge for, at du komme 
med på »mail-listen«.

W W W
Det var så lidt om Email-delen. Der 
også noget, der hedder WWW, World 
Wide Web.

Det kræver nok en forklaring for 
dem, som ikke er indviede. WWW er 
en samling af dokumenter med relati- 
on/sammenkædninger til hinanden. 
Alle disse dokumenter ligger spredt 
rundt omkring i verden. F.eks kan der 
være en, der har lavet en side/doku- 
ment (homepage) angående aber. På 
denne side fortæller vedkommende 
om aber, og på siden kunne der så
f.eks. være en relation til alle de zoo
logiske haver, hvor man vil kunne se 
en eller anden bestemt abeart. Ved et 
enkelt klik på musen kommer man så 
hen på et af disse dokumenter (Home- 
pages) - det er lidt nemmere at vise 
end at forklare.

Det er altså en ENORM mængde 
information, der ligger »ude på Web- 
ben”. Med ordet enorm mener jeg, at 
man kan finde information om ALT, 
siger og skriver ALT. Hvis man blev 
bedt om at anslå, hvor mange sider 
der er ialt, må man svare, at det kan 
man ikke, idet der er det rene anarki 
på Internettet. I givet fald skulle man 
nok skyde på ca. 1 mia. - måske kun 
500 mill. - maske det 10-dobbelte!!!

Når jeg skriver, at man kan finde 
information om alt, gælder det selvføl
gelig også linestyring. Der ikke så 
mange sider (endnu), men der er 
f.eks. en tysker, Peter Nyffeler, der 
har en side, hvor han flot fortæller om 
alle klasserne og princippet i linesty
ring (tegning); et par billeder er der 
også. Adressen på siden er: 
http://www.chem.ethz. ch/~peny/C 
L/CL.html
Man kan også besøge Göran Olssons 
side, hvor man bl.a. kan downloade en 
tegning af hans teamracer. Adressen
er:
http://www.plasma.kth.se/www/in
fo/al/alp/space/engr-gol.html

Efter at jeg sidste sommer blev valgt 
til LinestvTings-Unionens PR-udvalg, 
har jeg nu fået Unionen ud på WWW. 
På siden er der lidt om vores organi
sation, så er der en side med alle 
klubberne, en side med vores konkur
rence-kalender og en side med resul
tater. Adressen er:
http://www.datashopper.dk/-ben-
tzen/cl.htm

Det var så lidt om Internettet. Skynd 
jer nu hen til computeren, så vi kan 
mødes i IRC :-)
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HR 46 Krabat
og

- lineslyrede 
kunsrflyvningstrænere HR

Tegning og byggevejledning: 
Hans Rabenhøj

122 Aerobatic
Som folde-ud tegning bringes denne 
gang to linestyrede kunstflyvnings - 
trænere. Begge modeller er konstrue
ret af hans Rabenhøj.

HR 46 Krabat flyver bedst med en
2,5 ccm motor, typisk en OS15, hvis 
det skal være en gløderørsmotor, eller 
en PAW, hvis det skal være en diesel
motor. Hvis man ikke har erfaring 
med dieselmotorer, kan det anbefales 
at begynde med en gløderørsmotor.

Modellen er konstrueret med 
særligt henblik på at være letbygget, 
robust, velflyvende og billig. Den er 
derfor et godt valg for begynderen, 
der vil lære at flyve med linestyrede 
modeller. Udseendet er så kommet i 
sidste række, men en del vil kunne 
hentes ind ved at lave en smart bema
ling af kroppen.

Vi har valgt at bringe en udførlig 
byggevejledning til modellen, således 
at alle - uanset forkundskaber - vil 
kunne bygge HR 46. Modellen har i 
en årrække været tilgængelig som 
byggesæt fra Leif O. Mortensen Hob
by, af hvem vi har fået lov til at gen

optrykke tegningen. Alle materialer 
til modellen - såsom færdigformet for
kant og styretrekant - kan stadig fås 
hos Leif O.

HR 122 Aerobatic er en ganske ny 
konstruktion fra Hans, specielt udfor
met til de meget populære 3,5 ccm 
motorer, og den vil være en ideel be- 
gynder-kunstflyvningsmodel.

I ungdomsskoler og klubber vil den 
typisk være model nr. 2, der skal byg
ges; men alle, der har en smule erfa
ring med hobbykniv og balsatræ, vil 
kunne bygge den. Modellen er bevidst 
holdt i en enkel stil uden forvirrende 
detaljer. Det åbner til gengæld mange 
muligheder for at eksperimentere 
med modellen, hvis man skulle få lyst 
til at bygge flere af dem.

Niels Lyhne-Hansen

Byggevejledning 
til HR 46 Krabat

Arbejdspladsen og værktøjer
HR 46 kan bygges på et plant bord el
ler på en plade og kræver derfor ikke 
særlig bedding eller lokaler.

A f nødvendigt værktøj kan nævnes; 
hobbykniv, lineal, løvsav, blyant, pud
seklodser, træfil, boremaskine (en 
»hånddrevet« er udmærket), loddekol
be, rundtang, skævbider, skruetræk
ker og strygejern med termostat (til 
at stryge beklædningen på vingen).

Desuden kan det være en fordel at 
have følgende: en balsahøvl, gummi
bånd, klemmer, skruetvinge og knap
penåle.

A f limtyper kan man udmærket 
bruge den almindelige hvide 
»sløjdlim«. Dog kan det være en fordel 
at have limen i mindre refill, så man 
kan spare på den (bl.a. et spørgsmål 
om vægt).
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Som lak til træværket kan anbefa
les dope (der er blevet meget dyr) eller 
zaponlak, der kan købes hos enhver 
farvehandler.

Byggebeskrivelse
Såfremt du selv ønsker at udskære 
delene og bygge modellen ud fra teg
ningen, skal du først lave skabeloner 
til de dele, der skal fremstilles.

Tegn først delene over på madpapir, 
og lim derefter papiret på enten X-fi- 
ner eller aluminiumsplade, der så 
skæres og files i nøjagtig form.

Ud fra disse skabeloner kan man så 
selv fremstille sit byggesæt.

Vingen
Indgnid tegningen med stearin på alle 
de punkter, hvor der er fare for, at de
lene vil kunne limes fast.

Opmærk forkant og bagkant, hvor 
vingeprofilerne skal sidde. Forkanten 
kan også købes færdig. Lim en 4x15 
mm fyrreliste til forkanten. Listen 
kan evt. holdes i position med et par 
stifter, gummibånd, skruetvinge 
el.lign.

Hold forkanten ned mod tegningen, 
hvor den skal sidde - brug knappenå
le. Lim og skub vingeprofilerne ind 
over bagkanten. Hold dem på plads 
med knappenåle. BEMÆRK placerin
gen af de forskellige profiler, samt at 
udskæringerne i »B«-profilerne ven
der nedad. Lim samtidig profiler og 
bagkant til forkanten. Hold på plads 
med knappenåle, og lad limen tørre.

Se fig. 1.

NB
Desværre kan det forekomme, at for
kanten en skæv, og man bør så lægge 
forkanten som vist på fig. 2, hvorved 
skævheden ikke får nogen betydning 
for modellens flyveegenskaber.

Mens limen tørrer, kan du gå i gang 
med at bygge kroppen - se afsnittet 
vedr. bygning af kroppen.

Vi fortsætter med vingen:
Lim »gulvet« af 4 mm X-finer, der 

holder styretrekanten på de tre B-pro- 
filer.

Montér udføringsline på trekanten,

Et k ig  p å  d e t væ rktø j, som b ø r væ re t il rå d ig h e d , n å r d e r ska l byg g e s m odelfly .

Fig. 2

og lav huller til lineudførin
gen i indervingens profiler. 
Se fig. 3 og 4.

Lim trekantforstærknin
ger af 3 mm balsa på vingen. 
Lim tipvægt på yderste vin- 
getip som vist på tegningen.

Montér trekant og stød
stang som vist på tegningen. 
I stedet for den på tegningen 
viste trekant bør du anvende 
en nylontrekant, som kan 
spændes fast med en selvlås
ende møtrik. Se fig. 5.
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O ve rflø d ig  d e l a f  skrue - skæres b o rt

Selvlåsende møtrik

Spæ ndskive

Trekant

N y lonbø sn ing

G u lv  a f  4  mm X-finer

Spæ ndskive

Λ/13  maskinskrue

Opmærk på kroppen vingens mid
terlinie og placering. Se fig. 10.

Hold vingen ned mod kroppen, og 
tegn omridset af vingen på kropsiden. 
Se fig. 11 og 12.

Skær hullet i kroppen til vingen 
med en løvsav. Lav hellere hullet lidt 
for lille, og fil så resten af lidt efter 
lidt med en fil. Det er vigtigt, at den
ne pasning bliver præcist udført. Her 
er en halv times arbejde godt investe
ret. Se fig. 13.

Beklæd vingens midterparti (hen over 
de tre B-profiler) med 1,5 mm balsa. 
Bemærk, at årerne i træet ligger på 
tværs.

Lav hul til stødstangsudføringen. 
Lim de to stykker 3 mm kobberrør i 

tipperne på indervingen. Træk ud
føringslinerne ud gennem dem og lav 
øjerne, hvor linerne hægtes på

Forkanten høvles nu i form - gør 
dig umage med dette (undskyld den 
løftede pegefinger, men det er vigtigt, 
at forkanten får den korrekte form). 
Har man ingen høvl, kan man slibe 
med rasp eller slibepapir. Se fig. 6. 

Afrund bagkanten.
Afslut med en fin afslibning af hele 

vingen med fint slibepapir.
\~ingen er nu klar til montering på 

kroppen.

Fig. 6

Brug evt. en juniornedstryger. Se fig. 
9.

Lim sideroret på plads.
Nu skal der opmærkes og saves hul 

i kroppen til tangen.

Skub vingen ind på plads - kontrol
lér pasningen.

Lim vingen til kroppen - brug godt 
med lim og knappenåle.

Kontrollér som vist på fig. 14 og 15. 
Lad limen tørre.

Kroppen
Inden du går i gang med at lave krop
pen, er det vigtigt at få tilpasset af
standen mellem motorbjælkerne, der 
består af 10x11 mm bøg, så afstanden 
passer til den motor, der skal anven
des.

Lim begge motorbjælkerne på krop
pen, og lim samtidig 3x10 mm fyrreli
sten på oversiden af kroppen. Hold 
delene sammen med gummibånd. Se 
fig. 7.

S kæ r evt. a f  inde rs iden  
a f  m oto rb jæ lken , så  
afstanden p asser t i l den  
anvendte  motor.

Æ n dre s  ikke

i

Fig. 7

Lim derefter de to stykker 2 mm X- 
finers-forstærkninger på den forreste 
del af kroppen. Bemærk, at det styk
ke, hvor der er udskåret for motoren, 
skal sidde i kroppens højre side - set i 
flyveretningen. Brug godt med lim. Se 
fig. 8.

Lim cockpittet på oversiden af 
kroppen. Cockpittets placering er un
derordnet, så der bliver her en mulig
hed for lidt individualisering.

Slib kroppen, og afrund kanterne 
med sandpapir.

Lav et skråsnit i fyrrelisten på bag
kroppen, hvor sideroret skal sidde.

Fig. 10
Lav haleplanet. Slib kanterne run

de. Lim den faste del af haleplanet til 
kroppen. Kontrollér, at haleplanet er 
parallelt med vingen. Se fig. 16.

Lim de to stykker 1 mm X-finers- 
forstærkninger på kroppen, hvor bag
kanten af vingen sidder.

Buk understel (272 mm pianotråd).
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Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13

Buk to tankholdere 
(1 mm piano tråd).

Bor huller til motoren med 
3 mm eller 3,2 mm bor.

Bor hul til understel 
(2,5 mm bor).

Bor hul til tankholdere 
(1,5 mm bor).

Bor for til træskruerne, 
der skal holde understelshol
deren (1,5 mm bor).

Lav de to 3 mm afstands
stykker til motoren af et 
stykke 3x15 mm aluminium, 
der gennemsaves på langs. 
Bor huller i dem, så afstan

den passer til motorens hulafstand. 
Montér motor og understel. Se tig. 17 
og 18.

Lim haleslæberen på den bageste 
del af underkroppen.

Afmontér igen motor og understel.

Fig. IS

Overfladebehandling
Slib modellen med fint sandpapir.
Giv først alt træværk et lag dope eller 
zaponlak. Lad lakken tørre. Slib med 
fint sandpapir (ca. 180). Gentag pro
cessen.

Gentag lakering/afslibning af de 
trædele, der ikke skal beklædes (dvs. 
alt undtagen vingen) - dog bør man 
lade lakeringen gå ca. 1 cm ud på 
hver vinge.

Højderoret monteres nu. Se fig. 19, 
20, 21 og 22.

Hele haleplanet inch hængsler bør be
klædes med Solarfilm. Som alternativ 
hængselmetode kan anvendes brug af 
nylonbændel. Se skitsen herunder.

Skal modellen flyve med 
dieselmotor, er yderligere be
handling ikke påkrævet. 
Man kan dog pynte modellen 
ved at lakere den med farvet 
dope eller med et tyndt lag 

Fig. 16 maling (f.eks. alkydemalje).

Fig. 18
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Skal modellen forsynes med gløde- 
rørsmotor, skal den beskyttes yderli
gere. Disse motortyper anvender bl.a. 
methylalkohol (træsprit) som brænd
stof, og netop dette stof kan opløse 
dope og andre celluloselakker. Enten 
lakeres modellen derfor med alkyd- 
emalje eller med brændstofsikker 
dope. BEMÆRK: ønsker man sidst
nævnte behandling, SKAL man bruge 
samme fabrikat brændstofsikker dope 
under al lakeringen.

Beklædning af vingen
Skær beklædningsmaterialet i fire 
stykker på 42 x 26 cm, der hver skal 
dække en vingehalvdel.

Resterne bruges som reparations
materiale samt til øvelse i at anvende 
denne særlige form for beklædning.

Er filmen for kantet/krøllet, hjæl
per det at lade den ligge udfoldet et 
døgns tid.

Først skal strygejernets temperatur 
indstilles. Stil først på nylon eller ray
on. Lad strygejernet varme i 5-10 mi
nutter. Læg et prøvestykke Solarfilm 
på jernet. Se fig. 23. Ser prøvestykket 
ud som det til venstre, er temperatu
ren for lav - prøv en højere. Ser prøve
stykket ud som det i midten, er tem
peraturen OK. Prøvestykket til højre 
er blevet udsat for for høj temperatur.

Tag den gennemsigtige beskyttel
sesfolie af. Læg Solarfilmen ned mod 
modellen med farvelaget nedad. Fil-
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men fæstnes 3-4 steder inde ved krop
pen med strygejernet. Se fig. 24. 
Stræk filmen ud, og fæstn den til vin- 
getippen. Se fig. 25 og 26. Varm bek
lædningen ned om forkanten; derefter 
om bagkanten og vingetippen. Gentag 
processen for de tre andre vingehalv- 
dele. Se fig. 27.

Nu skal beklædningen strammes 
op. Dette kan gøres ved at holde stry
gejernet tæt op ad beklædningen og 
således lade varmen stramme be
klædningen. Temperaturen skal evt. 
sættes lidt op. Se fig. 28.

I  stedet kan man bruge en varme
blæser.

Modellen bygges i den rækkefølge, 
som henholdsvis bogstaver og numre 
angiver.

Lav først dit eget byggesæt ved at 
skære alle delene ud efter følgende 
materialeoversigt:

L
Nylonhorn.

Bagkant 6 x 50 mm balsa.

Byggevejledmng til HR 122 Aerobatic

Sluťmontering
Montér nylonhornet. Placér det på 
højderoret, så det kan give lige stort 
rorudslag opad såvel som nedad.

Montér understel og tankholdere. 
Bøj derefter tankholderne, så der op
står kroge på dem. Se tegningen.

Lav tanken af dåseblik eller mes
singfolie. Følg tegningen.

Montér tank og motor.
Pøvestart motoren hjemmefra. 

Kontrollér, om alt virker, som det 
skal. Er motoren ny, bør den tilkøres i 
en prøvestand.

Modellen flyves på 0,3 mm snoede 
stålliner. Afstanden fra håndtaget til 
modellens midterlinie skal være ca. 
16 meter.

VIGTIGT: Inden du flyver med model
len, skal liner og styretøj trækprøves 
med 10 kg jævnt træk.

Modellen er nu flyveklar. Er du ikke 
rutineret i at flyve, bør du kontakte 
en, der kan hjælpe dig med at indfly
ve og trimme din model.

Det kan også anbefales at kontakte 
og evt. indmelde dig i Linestyring- 
Unionen, hvor du kan få hjælp og vej
ledning i at flyve, og som kan sørge 
for, at du bliver ansvarsforsikret, og 
som endelig kan give dig hensigts
mæssige kontakter vedrørende køb af 
materialer og brændstoffer.

Materialeoversigt
A
Kroppen. 12 mm balsa (gerne af 2 stk. 
sammenlimet 6 mm balsa).
Tegn kroppen over på kalkepapir 
(madpapir), sæt det på træet, og skær 
ud efter denne tegning.

B
10 X 12 mm bøgebjælker.

C og D
Forstærkninger af 2 mm krydsfiner, 
Også her overføres formen med kalke
papir.

Bemærk, at der i C er boret et stort
2,5 mm hul samt to mindre 1,5 mm 
huller (til understel).

E
Halefinne af 6 mm balsa (anden tyk
kelse kan også bruges).

F
Haleplan af 4 mm balsa.

G
Højderor af 4 mm balsa.

H og I
»Flaps« af 4 mm balsa (monteres 
først, når vingen er på plads).

J
Haleslæber af 2 mm pianotråd.

K
Understel af 2,5 mm pianotråd.

2
Forkant - midterste. 6 x 25 mm balsa.

3 og 7
Forkant - øverste og nederste del af 8 
X 15 mm balsa.

4 og 8
Vingeribber (bygges som halve rib
ber). 32 stk. af 3 mm balsa.

Samles i en blok og files/slibes, så 
de er ens.

5 og 9
Vingeribber (bygges som halve rib
ber). 6 stk. af 3 mm balsa.

6 og 10
Hovedliste af 8 x 8 mm balsa.

11 og 12
Vingetip af 6 mm balsa (anden tykkel
se kan også anvendes).

13
Gulv til styretøjet af 4 mm krydsfiner.

14
Linestyr af f.eks. plastrør, kobberrør 
eller lignende.

15
Udforingsvvire -_ af enten wire eller 1 
mm pianotråd.

16
Trekant. Micro Mold Medium eller til
svarende størrelse.

32



,

17
Stødstang af 2 mm pianotråd.

18
Beklædning af midtervinge med 2 
mm balsa.

19
Ca. 20 gram bly i ydervingen.

20
Stivere mellem hovedbjælkerne. 2 
mm balsa med årerne på højkant.

Byggeforløbet
Byg kroppen i den rækkefølge, som 
bogstaverne angiver - dog skal afstan
den mellem hovedbjælkerne B passe 
til den motor, du skal anvende.

Lim A, 2 stk. B, C og D sammen. 
Brug godt med hvid lim (eller epoxy). 
Hold sammen med skruetvinger el. 
lign. Husk, at D skal sidde til højre, 
set i flyveretningen. Lad limen tørre.

Slib halefinnen E i form, og lim den 
på kroppen. Hold den fast med knap
penåle, og kontrollér, at den sidder 
lige.

Slib kanter runde på haleplan F og 
højderor G (vent med at montere 
hængsler).

Vingen samles på et helt plant bygge
bræt ved at lime øverste og mellemste 
del af forkanten sammen. Fasthold 
delene til byggepladen med knappe
nåle.

HR 122. Foto: N ie ls  Lyhne-Hansen

Det overste sæt ribber 4 og 5 limes 
herefter på bagkantlisten 1 og forkan
ten 2. Herefter fastlimes hovedlisten 
6.

Når limen er helt tør, tages vingen 
af byggebrættet og vendes, således at 
nederste del af hovedlisten, de neder
ste ribber og tilhørende hovedliste 
kan limes på. Bagkanten understøttes 
med 15 mm balsastykker under lim
ningen.

Herefter limes vingetipperne på 
plads.

Styretøjet med udføringsliner og 
stødstang monteres på bundpladen 
13, som fastlimes grundigt med epoxy 
til nederste hovedliste og vingeribber.

Mens du er i gang med epoxyen, 
kan de 20 gram bly i yderste vinge 
samt linestyr i inderste vinge passen
de fastlimes.

Midterbeklædningen samles til kor
rekt størrelse på en plan flade og fast
limes til ribberne 5 og 9. Sluttelig 
monteres stiverne 20 med årerne på 
højkant mellem hovedbjælkerne.

Nu skal forkanten afrundes, så den 
har den korrekte form. Brug god tid 
og omhu, da det har stor betydning 
for modellen flyveegenskaber.

Hele vingen slibes.

Meget omhyggeligt tilpasses (= sa- 
ves/files/slibes) hullet i kroppen, så 
vingen kan skubbes ind og limes på

plads. Her bruges rigeligt med lim. 
Kontrollér, at vingen sidder lige, set 
både bagfra og ovenfra. Hold fast med 
knappenåle.

Lim tilsvarende haleplanet F på 
kroppen. Kontroller ligeledes, at det 
sidder lige. Hold fast med knappenå
le.

Lim H og I på plads.
Slib alle trædelene, så de er tilpas

sede og afrundede.
Bor hul i kroppen til haleslæberen 

J, og lim den på plads.

Overfladebehandling
Krop, hale, højderor og den inderste 
centimeter af vingen lakeres med do
pelak. Lad denne tørre, og slib deref
ter med fint sandpapir.

Gentag dette tre gange.
Beklæd vingen med plasticbeklæd- 
ning (Solarfilm, Oracover eller lignen
de).

Montér højderoret G med mindst 
fire hængsler. Spørg din hobbyhand
ler efter de nye hængseltyper, der 
nemt kan monteres med sekundlim 
(Cyanlim). Hom L monteres.

Motor og tank prøvemonteres - og 
fjernes igen.

Modellen lakeres - evt. med spray
maling i cockpit males på).

Montering
Understel, motor og tank monteres, 
og modellen er færdig.

God fornøjelse Hans Rabenhøj
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R C -k lu b b e r
Klubber tilsluttet RC-Unionen pr. 1/1 1996. 
Klubberne er opstillet i postnummer-orden.

Thorshavnar RC-Felag
Birgir Simonsen 
Silagøta 4 
Fr-100 Torshavn
RC-Ornene
Anders Harpsøe 
Højdevangs Allé 5, 2.th.
1760 København S
31 58 19 92
Sjællands
Modelsvæveflyveklub
Steen Høj Rasmussen 
Tjømehusene 20 
2600 Glostrup
42 45 17 44 Aften
KøbenhavnsFjernstyringsklub
Flemming Madsen 
Vibevej 1 
2635 Ishøj
43 73 44 46
Windy
Per Hassing Christensen 
Damager Vænge 82 
2670 Greve
42 61 26 38
Sydkystens Modelflyveklub
Lars Kildholt 
Kærager 6 
2670 Greve
43 69 66 67
Den Røde Baron
Ole Veggerby 
Lindeengen 137 
2740 Skovlunde
44 92 23 05
Storkøbenhavns
Modelflyveklub
Per Egelund Nielsen 
Syvstjerne Allé 41 
2770 Kastrup
32 50 10 11 /hemmeligt
Comet
Herman Mark 
Harevænget 19 
2791 Dragør 
32 53 60 34
Nordsjællands
Fjernstyringsklub
Torben Møller Larsen 
Dalstrøget 129, l.th.
2860 Søborg 
39 66 33 22
Elektro Flyve Klubben 
af 1987
Jan Gybel Jensen 
Grævlingestien 30 
2880 Bagsværd 
44 44 22 80
Modelflyveklubben Condor
Mark Pedersen 
Villingerødvej 43 
3120 Dronningmølle 
02 20 86 88 Aften 
02 24 84 95 Dag
Nordsjællands
Helikopterklub
Allan Hansen 
Tjørnevej 28, st.tv.
3450 Allerød 
48 17 59 03
Bastrupflyverne
Jørgen Frier Hansen 
Tornehøj 5 
3520 Farum 
42 95 0441
Modelflyveklubben
Flyvefisken
Bjarne Aakerman 
Valmueløkken 2 
3700 Rønne 
56 95 17 28
Østbornholms
Modelflyveklub
Kim Kure 
Ibakkerne 24 
3740 Svaneke 
56 49 70 17

Nuuk Modelflyveklub
Peter Skafte 
Box 39 
3900 Nuuk 
Fax 0029922747
Radioflyveklubben
Ole Hilmer Petersen 
Nymarksvej 24 
4000 Roskilde 
46 75 52 14
Vestsjællands RC-klub
Henrik Clausen 
Kirkebakken 31 
4190 Munke Bjergby 
53 60 73 14
Holbæk Modelflyveklub
Frank Larsen 
Fr. Olsensvej 1 
4300 Holbæk 
59 44 07 26
Kalundborg
Modelflyveklub
Torben Schmidt 
Skovbrynet 31 
4400 Kalundborg 
03 5145 51
Nykøbing-Rørvig
RC-klub
Leif Larsen 
Jupitervej 9 
4500 Nykøbing Sj 
53 41 21 22
Dragsholm
Modelflyveklub
Peder Pedersen 
Toftegårdsvej 18 
4540 Asnæs 
53 45 24 76 
53 45 38 00 Lokal
Køge Modelflyveklub
Leif Sørensen 
Grubbcholmsvej 2 
4600 Køge 
53 27 58 07
Borup Modelflyvere (BMF)
Bjarne Stubberup 
Stensbjergvej 13 
4632 Bjæverskov 
53 67 17 88
Haslev Modelflyveklub
Anders Nygaard Andersen 
Korsagervej 1 
4690 Haslev 
56 3140 99
Modelflyveklubben
Falken
Poul Møller
Morbærvænget 9, Fensmark 
4700 Næstved 
55 54 65 53
Vordingborg
Radioflyveklub
Erik Jørgensen 
Håndværkerstrædet 33, 
Klarskov, 4760 Vordingborg
53 78 23 05
Modelflyveklubben
Ikaros
Enk Marquardtsen Gedservej 63 
4800 Nykøbing F
54 85 67 07
RadioflyveklubbenSkala
Henrik Nielsen 
Gartnervænget 6 
4800 Nykøbing F 
54 86 02 11
Albatros
Arvid Jensen 
Sdr. Vedbyskowej 29 
4800 Nykøbing F 
54 85 96 95
Modelflyveklubben Zero
Rasmus P. Thorsen 
Nørregade 25 
4970 Rødby 
54 60 21 27

Nakskov Modelflyveklub
Niels Erik Lind Robbers 
Boelsvej 4, Arminge 
4983 Dannemare 
53 94 44 73
Odense Modelflyveklub
Torben Møller 
Hjulets Kvarter 262 
5220 Odense Sø 
66 15 58 69
Bogense Modelflyveklub
Bjarne Jæger 
Adelgade 139 
5400 Bogense 
64 81 25 84
Vestfyns Modelflyveklub
Bent Halvorsen 
Holmelund 5 
5560 Aarup 
64 43 24 77
Faaborg Modelflyveklub
Tage Scheil 
Svendborgvej 64 
5600 Faaborg
62 61 12 01 / 30 66 97 01 mobil
Fyns Modelsvæveflyveklub
Poul Larsen 
Kastanievej 2 
5690 Tommerup
64 75 12 08
Løjtvedgård
Modelflyveklub
Lars Jensen 
Ægirsvej 5 
5700 Svendborg 
62 22 17 56
M F K Svendborg
Arne Nielsen 
Hellet 105 B 
5700 Svendborg 
62 20 26 62
Arslev
Modelflyveklub
Ulrik Lutzen 
Kærbygade 7. V. Kærby 
5750 Agedrup
65 97 44 80
Østfyns
Modelflyveklub
Peter Andersen 
Snæverkilde 2 
5871 Frørup 
65 37 13 09
Langelands
Modelflyveklub
Bjarne Felsted 
Fuglsbøllevejen 16 
5900 Rudkøbing 
62 50 15 08
Æro Modelflyveklub
Niels Westphal Pedersen 
Lykkevej 11 
5970 Ærøskøbing 
62 52 14 77 
62 52 24 24
Kolding RC-klub
Henrich Ehlers 
Galgebjergvej 48 
6000 Kolding 
75 50 66 34
Haderslev RC-klub
Carl L. Callsen 
Dyrhave 29 
6200 Aabenraa 
74 62 49 14
Lundtoft
Modelflyveklub
Knud Erik Lund 
Ramsherred 53 C 
6200 Aabenraa 
74 62 96 83
Sønderborg
Modelflyveklub
Keld Erik Lund 
Dybbol parken 10 F 
6400 Sønderborg 
74 18 26 69 30 52 99 74
Skibelund RC-Mfk.
Arne Barsballe 
Jens Holmsvej 1 
6510 Gram 
74 82 14 06
Arrow Toftlund Mfk.
Peter Sørensen 
Markvænget 51 
6520 Toftlund 
74 83 29 09

RC-klubben Falcon
Kim Nielsen
Varregårdsvej 12, Veerst 
6600 Vejen 
75 55 50 35
Ribe Modelflyveklub
Flemming S. Nielsen 
Valmuemarken 13 
6771 Gredstedbro 
75 43 17 87
Esbjerg Modelflyveklub
Flemming Holm 
Engvej 24 
6840 Oksbøl 
75 27 22 91
Ølgod Mfk.
»Thunderbirds«
Rasmus Larsen 
Engdraget 34 
6870 Ølgod 
75 24 55 40
Vestjysk Modelflyveklub
Preben Juhl Christensen 
Borbjergvej 2 
6893 Hemmet 
97 37 51 82
Jysk Luftcirkus Spjald
Frederik P. Frederiksen 
Oldagervænget 5 
6900 Skjern 
97 35 28 74
Ringkøbing
Modelflyveklub
Benny E. Andersen 
Havrevænget 7 
6950 Ringkøbing 
97 32 14 28
Fredericia
Modelflyveklub
Torben Enemark 
Elbovænget 10, Bredstrup 
7000 Fredericia 
75 95 42 98
Vejle
Modelflyveklub
Hardy Christensen 
Birkevej 15, Uhrhøj 
7100 Vejle
75 82 35 92/75 83 65 Telefax
Ellehammer RC klub
Tommy Olsen 
Jellingvej 4 
7182 Bredsten 
75 88 21 01
Nuserne
Otto Nielsen 
Mølleparken 106 
7190 Billund 
75 33 84 46
Grindsted RC 
Modelflyveklub
Hans Jensen 
Morsbøllevej 62 
7200 Grindsted 
75 32 29 53
Filskov
Modelflyveklub
Kaj Henning Nielsen 
Amlundvej 4 
7321 Gadbjerg 
75 88 54 54
Brande
Modelflyveklub
Bjarne Christophersen 
Skjoldborgs Allé 9 
7330 Brande 
97 18 11 50
Midjysk Modelflyveklub
Flemming Vestrup 
Østergade 22, lejl. 3 
7470 Karup J
97 10 25 03 / 40 52 67 48 mobil
Holstebro Modelflyveklub
Jens Malmberg 
Fuglehegnet 8 
7500 Holstebro 
97 4410 51/97 41 10 51 Aften
Nordvestjysk Mfk.
Bjarne Sørensen 
Fabjersstad 40 
7620 Lemvig 
97 89 32 03
Thy RC Klub
Erling Jensen 
Fjordkær 106, V. Jølby 
7950 Erslev 
97 74 14 95

RC-klubben Propellen
Ole H. Nielsen 
Kirkebakken 6, Jegindø 
7790 Thyholm 
97 87 90 28
Skive Modelflyveklub
Jens Christensen 
Ulkærvej 11, Nr. Søby 
7840 Højslev 
97 53 53 69
Aarhus Modelflyveklub
Steen Bluhme 
Haslevangsvej 47 
8210 Århus V 
86 15 44 41
Modelflyverne Århus
Kurt Hammersholt Petersen 
Horsevænget 89 
8310 Tranbjerg J 
86 11 64 00 Dag 
86 29 40 71
Mfk. WOODSTOCK
Benny Busted 
Stenrosevej 35 
8355 Beder 
86 93 66 72 
86 14 84 46 Arb.
Sleipner Modelflyveklub
Claus Engfred Olsen 
Multebærvej 44 
8370 Sabro 
86 94 96 12
Brabrand Mfk. BMC
Torben Rasmussen 
Mårvænget 40 
8471 Bjerringbro 
86 68 83 67
Grenaa Modelflyveklub
Ole Steen Hansen 
Slåenbakken 7 
8500 Grenå 
86 32 55 70
De Flyvende Tigre, 
Silkeborg RC
Sigurd Rasmussen 
Agade 97 
8620 Kjellerup 
86 88 17 36
Skanderborg M FK
Hans Peter Nørgaard 
Søparken 8, Stilling 
8660 Skanderborg 
86 57 25 32
Østjysk RC-Modelflyveklub
Jens Larsen 
Sydvestvej 34 
8700 Horsens 
75 64 73 43
Viborg Radiostyringsklub
Keld Gade 
Margrethevej 9 
8800 Viborg 
86 62 92 63
Bjerringbro M FK
Frans Brandenburg 
Hasselvej 3 
8850 Bjerringbro 
86 68 45 43
Modelflyveklubben Gudenå
Per Nymark 
Frederiksgade 14 
8900 Randers 
86 41 50 52
Mfk. >>F16<· Rougsø 
Vagn Frisk 
Fyrreparken 14 
8961 Allingåbro 
86 48 15 66
Hobro Fjernstyringsklub
Torben Andersen 
Skolebakken 16, Handest 
8990 Fårup 
86 45 29 26

Aviator
Michael Henriksen 
Enggaardsgade 5,1. th.
9000 Aalborg 
98 13 01 98
N RC
Palle Riis
Højbovej 10, Byrsted 
9240 Nibe 
98 38 72 91
Sæby RC Flyveklub
Erik Christensen 
P. Munksvej 58 
9300 Sæby 
98 46 21 44
Dronninglund Mfk.
Niels Chr. Nielsen 
Borgergade 93 
9362 Gandrup 
98 25 98 03
Sandmose Modelflyveklub
Kaj Pedersen 
Blomstervænget 6 
9490 Pandrup 
98 24 60 94
M FK  MUSVÅGEN«
Erik Briichle
Tangkrogen 3 A, Sdr. Onsild 
9500 Hobro 
98 54 44 37
Himmerlands MFK.
Henrik Lindstrøm 
Vibevej 5 
9530 Støvring 
98 37 28 91 
79 38 38 38
RC Club HAPPY LANDING
Preben Baier 
Harhøjvej 1 
9560 Hadsund 
98 56 63 19
Aars Modelflyveklub
Jens Mikael Brandi 
Herredsvej 44, Nyrup 
9600 Aars 
98 65 8168
Mfk. Take Off
Jørgen Wirenfeldt Nielsen 
Thyrasvej 25 
9640 Farsø 
98 63 35 06
Løgstør Modelflyveklub
Erik Andersen 
Hvedemarken 36 
9670 Løgstør 
98 67 21 41
Brønderslev M FK
Henning Frandsen 
Olufsgade 63 9700 Brønderslev 
98 82 12 90
Hjorring Modelflyveklub
Erik G. Sørensen 
Godthåbsvej 10, Astrup 
9800 Hjorring 
98 96 52 92 
98 92 60 21 arb.
Frederikshavn Mfk.
Leif L. Vestergaard 
Ejner Mikkelsensvej 5 
9900 Frederikshavn 
98 42 60 74
Sæby Modelflyveklub
Erland Hansen 
Thornshedevej 11 
9900 Frederikshavn 
98 47 52 75
Skagen RC-klub
Svend Hjermitslev 
Kong Eriksvej 14 
9990 Skagen 
98 44 35 02

Eventuelle æ ndringer...

Hvis der er fejl i de anførte kontaktadresser 
-  og når kontaktadressen ændres -  så giv 
venligst besked til RC-Unionens sekretariat.
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RC-unionen er den danske landsorganisa
tion for modelflyvning med radiostyrede 
modeller. Årskontingent er kr. 310,-.

Ved indmeldelse skal der altid betales et 
fuldt årskontingent. Indmeldelsesgebyr er 
25,-. Medlemmer, som indmeldes i året sid
ste halvdel, vil automatisk få overskydende 
beløb refunderet i næste års kontingentop
krævning.

Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., formand.
Tlf. + Fax: 53 42 71 40.
Arild Larsen, Mf. Århus, næstformand, 
Jørgen Holsøe, KFK.
Jørgen Kaae Hansen, Mf. Århus.
Erik Nymark, Arrow Toftlund Mfk.
Steen Høj Rasmussen, SMSK.
Jens Larsen, Østjysk Mfk.

Sportsudvalget:
Steen Høj Rasmussen 
Ij'ørnehusene 20, 2600 Glostrup 
tlf. 42 45 17 44

Styringssgrupper:
Kunstflyvning:

Anders Rasmussen 
Kongevej 35, 6300 Gråsten, 
tlf. 74 65 32 23

Svævemodeller:
Torben Rasmussen 
Mårvænget 40. 88-50 Bjerringbro 
tlf. 86 68 83 67

Skalamodeller:
Leif Poulsen
Neptun vej 38, 8723 Losning, 
tlf. 75 65 17 71

Helikoptermodeller:
Benthe Nielsen 
Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg 
tlf. 75 88 54 54

El-modeller:
Erik Dahl Christensen 
Børglumvej 2, 8240 Risskov 
tlf. 86 21 70 25

Hobbyudvalget:
Torben Møller
Hjulets Kvarter 262, 5220 Odense SØ 
tlf. 66 15 58 69

Flyveplads-udvalget:
Erik Nymark
Herrestedgade 11, 6520 Toftlund 
tlf. 74 83 06 83

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvej 13, Tune, 4000 Roskilde 
tlf. 42 13 89 85

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandved 
tlf. 53 75 67 02 
Tlf. tid: alle hverdage mellem 
kl. 17.00-19.00

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
tlf. 86 22 63 19 
telefax 86 22 68 67 
Giro 3 26 53 66
Tlf. tid: Mellem kl. 16.30 og 18.30 
Torsdag dog til kl. 19.30 
Lørdag og søndag LUKKET

Orientering
fra

RC-unionen

Nyt klubnavn:
Sydfyns Modelflyveklub har ændret 
navn til:
Langelands
Modelflyveklub

Ny adresse:
Sønderborg Mfk. har 
ændret kontaktadresse:
Keld Erik Jensen,
Dybbølparken 10 F,
6400 Sønderborg, 
tlf. 74 18 26 69.

Se iøvrigt komplet klubfortegnelse an
det sted i bladet

Orientering vedr. forsikring
Igen i 1995 kan vi glæde os over, at der 
kun har været fä skader forvoldt af mo
delflyvere på andre personer eller pa 
andres ejendom.

Det forste uheld skete den 27. maj, 
hvor en af vore konkurrencepiloter mi
stede herredommet over sin svævemo- 
del under et stævne i Norge. Modellen 
ramte en lade og lavede et hul og et par 
buler i de metalplader, som laden var 
beklædt med. Udlandsforsikringen var i 
orden, og erstatningsbeløbet - ca. 4.000 
Nkr. blev betalt af forsikringsselskabet.

Det næste uheld, der skete den 3. 
juni, blev også forårsaget af et svævefly, 
endda noget så langsomtflyvende som 
en Blue Phønix, der grundet et pludse
ligt vindstød mistede sideroret og deref
ter torpederede et tage, hvori der blev 
slået et hul på ca. 10 x 10 cm. Skaden 
blev også her betalt af forsikringssel
skabet.

Den 9. juli havde et af vore medlem
mer fået det lyse indfald at flyve med 
helikopter ved en parkeringsplads. Et 
stykke pianotråd knækkede, hvorefter 
flyet begyndte at rotere om sin egen 
akse. Ude af kontrol ramte det en par
keret bil, der dog slap med at par over
fladiske skrammer, der kunne udbredes 
for ca. 1.500 kr. Dansk Flyforsikrings
pool afviste straks at erstatte med den 
begrundelse, at den anvendte »flyve
plads« ikke kunne være godkendt.

Det eneste af årets uheld, hvor der 
skete personskade, fandt sted den 27. 
juli i Mulbjergene ved Dokkedal. En 
skræntflyver (igen er svævefly) kom ud 
af kontrol og ramte ved »landingen« to 
personer, der sad neden for skrænten. 
Begge konsulterede deres læge, som er 
blevet kontaktet af forsikringsselskabet 
med henblik på en evt. erstatningsydel
se.

Erik Nymark

Klubhåndbogen
RC-unionens klubhåndbog er nu 
udkommet i ny udgave!

Bogen indeholder:

- Oplysninger om kontaktpersoner/for- 
mænd for samtlige 100 klubber i 
Danmark, Færøerne og Grønland.

- Oversigtskort visende placering for 
alle 79 klubber, der har indsendt de 
nødvendige oplysninger.

- Kortblade med detaljerede kort, re
striktioner, flyvetider og faciliteter
m.m. for de 79 klubber.

- RC-unionens love.
- Luftfarstloven BL 9-4.
- Oversigt over methanol-forhandlere.

Bogen er et MUST for dem, som tager 
ud til mange stævner, for de modelflyve
re, som ferierer i Danmark, og selvfølge
lig for alle klubber og hobbyhandlere.

Ophavsretten til bogen ligger selvføl
gelig hos RC-unionen; men det er tilladt 
at kopiere enkelte kortblade i begræn
set omfang til klubmedlemmer/interes- 
serede, som ønsker at besøge specifikke 
klubber. Total kopiering af bogen er ikke 
tilladt. Ønskes en komplet bog, bedes 
du kontakte RC-unionen.

De klubber og enkeltpersoner, som i 
forvejen abbonnerer på håndbogen, vil 
uden beregning få udleveret/tilsendt 
den nye udgave.

For nye abbonnenter kan det oplyses, 
at prisen for dette uundværlige værk er 
kr. 150,- + forsendelse.

Ved fremtidige rettelses-udsendelser 
vil der blive opkrævet et beløb, svarende 
til de faktiske omkostninger for tryk
ning og forsendelse. Opkrævninger ud
sendes til betaling 1/2, og rettelserne vil 
blive udsendt i forbindelse med repræ
sentantskabsmødet i marts måned.

Rettelser omkring pladsoplysninger kan 
sendes til:

RC-unionen 
Klubhåndbog 
Jens Larsen 
Sydvestvej 34 
8700 Horsens

Rettelser omkring formænd/kontaktper- 
soner sendes til:

RC-unionen 
Sekretariatet 
Karen Larsen 
Rugmarken 80 
8520 Lystrup
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STÆVNEKALENDER 1996
Kunstflyvning
13-14/4 C-Kursus, Falcon

Ejner Hjort, tlf. 75 53 80 48 
21/4 Dommerkursus, Grenå

Anders Rasmussen, tlf. 74 65 32 23 
Bemærk kun 1 dag

11- 12/5 Falcon Cup, A, B, C og X. Falcon
Ejner Hjort, tlf. 75 53 80 48.
Udtagelse: WM 1997 og NM 1997 

1-2/6 JM, A, B, C og X. Grenå
Frode Jensen, tlf. 86 33 42 99 
Udtagelse: WM 1997 og NM 1997 

22-23/6 SM, A, B, C og X. Arrangør søges 
Udtagelse: WM 1997 og NM 1997 

17-18/8 DM, A, B, C og X. Arrangør søges 
Udtagelse: WM 1997 og NM 1997 
Bemærk ny dato

31/8-1/9 NFK Cup, A, B, C og X. Nordsjællands Fjemsty- 
ringsklub
Finn Lerager, tlf. 42 27 86 06 
Udtagelse: WM 1997 og NM 1997 
Minimums deltagerantal er 3 for klasserne A, B, C 
og 2 for klasse X

Udenlandske konkurrencer F3A
29-30/6 Grænse-Cuppen, FAI og Nordic. Tidaholm Sverige 

Anders Rasmussen, tlf. 74 65 32 23
3- 10/8 EM i Tjekiet

Anders Rasmussen, tlf. 74 65 32 23

Helikopter
30/3 Dommerkursus, Odense Modelflyveklub 

Tlf. 75 88 54 54 - AFLYST!!!
20/4 Jysk Mesterskab, Thisted Modelflyveklub

Erling Jensen, tlf. 97 74 14 95 
Populær, Sport og FAI
FAI er sidste udtagelse til EM i Finland 1996 

21/4 Reservedag
4- 5/5 Grænse Cup, Drammen i Norge

FAI, Sport og Populær 
Tlf. 75 88 54 54

16-19/5 Filskov Heli Fly-In/Robbe Schltiter Cup 1996 
Filskov Modelflyveklub 
Tlf. 75 88 54 54

6/6 Sjællands Mesterskab, Nordsjællands Fjemsty-
ringsklub
Torben Møller, tlf. 39 66 33 22
Populær, Sport og FAI. FAI er første udtagelse til
WM 1997

9/6 Reservedag
29/6 Fyns Mesterskab, Odense Modelflyveklub

Rasmus Larsen, tlf. 75 24 55 40 
Populær, Sport og FAI. FAI er anden udtagelse til 
WM 1997

30/6 Reservedag
9/9 Vario Cup Danmark, Filskov Modelflyveklub

Benthe Nielsen, tlf. 75 88 54 54
12- 13/10 Danmarks Mesterskab, Herning Modelflyveklub

Flemming Vestrup, tlf. 97 10 25 03
Populær, Sport og FAI. FAI er tredie udtagelse til
WM 1997
Sidste udtagelse til WM 1997 er i april 1997

Udenlandske konkurrencer F3C
4-11/8 EM, FAI Finland

Benthe Nielsen, tlf. 75 88 54 54
El Flyvning
27/4 F5-Populær, Pylon samt træf, Thy RC

Kjeld Ørum Jensen, tlf. 97 93 72 16 
18/5 Speed 400 Pylon og træf, Aviator Modelflyveklub 

Jens Winther, tlf. 98 14 71 78
15/6 F5-Populær samt træf, Viborg Radiostyringsklub 

Ole Jørgensen, tlf. 86 61 52 18
13- 14/7 F5-Populær, F5B, Pylon samt træf, Brabrand Mo

delflyveklub
Torben Rasmussen, tlf. 86 68 83 67

3/8 F5-Populær, F5B, Pylon samt træf, Nordsjællands 
Fj ernstyringsklub 
René Madsen, tlf. 48 71 33 62

17- 18/8 F5-Populær samt træf, Fyn
7- 8/9 F5-Populær, F5B, Pylon samt træf, Frederikshavn

Modelflyveklub
Jan Abel, tlf. 98 43 48 72

Udenlandske Elkonkurrencer
11-12/5 Åbent Tysk Mesterskab i F5B, 10 celle klassen 

Hannover
26-27/5 Stort elektro træf 

Recklinghausen
14-18/8 World Electric Aeromodling Games 

Prag
Sunrise-Sunset
F5B-10c
F5B
F5D (Pylon)
F5A (Kunstflyvning)
Stor svævere

18- 25/8 WM Prag
F5B + F5D

Skala
27/4 Dommerseminar, Årslev Model Flyveklub Fyn

Se indbydelsen i MFN nr. 2/96 
Ulrik Lutzen, tlf. 65 97 44 80 

4/5 Skalaseminar, Center Mobilium Billund
Se indbydelsen i MFN 2/96 
Leif Poulsen, tlf. 75 65 17 71

Skalatræf
Der forventes afholdelse af 1 træf på Sjælland - 1 
træf på Fyn og 2 træf i Jylland.
Tidspunkter og datoer er endnu ikke fastsat. 
Interesserede klubber bedes kontakte Styrings
gruppen

30/8-1/9 DM i Populær skala samt F4C og Stormodel,
Årslev Model Flyveklub 
Ulrik Liitzen, tlf. 65 97 44 80 
Udtagelse til EM 1997 i F4C og Stormodel 
Se indbydelsen i MFN 3/96

Svæveflyvning
23/3 NFK-Open F4F, NFK

Brian Dylmann, tlf. 45 93 95 73 
Udtagelse til NM 1997 og Viking Race 1998 

24/3 Reservedag
6/4 Påskeskrænt F3F, Thy RC

Jørgen Larsen, tlf. 97 93 62 61 
Udtagelse til NM 1997 og Viking Race 1998 

7/4 Reservedag
13/4 JM-F3B, Sønderborg Modelflyveklub

Jan Hansen, tlf. 74 42 14 75 
Udtagelse til NM 1997 og EM 1998 samt VM 1997 

14/4 Reservedag
28/4 Holbæk 2-M, Holbæk Modelflyveklub

Stig Christensen, tlf. 53 43 77 41 
5/5 Reservedag
12/5 2-M Postkonkurrence, S.M.S.K.

Steen Høj Rasmussen, tlf. 43 45 17 44 
19/5 Reservedag. Bemærk ny dato
19/5 Midtjysk Mesterskab i 2-M, Gudenå Modelflyve

klub
Per Nymark, tlf. 86 41 50 52 

18/5 SM F3B Højstart, NFK
René Madsen, tlf. 48 71 33 62 
Udtagelse til NM 1997 og EM 1998 samt VM 1997 

19/5 Reservedag
1/6 JM F3F. Thy RC

Knud Hebsgaard, tlf. 97 92 02 93 
Udtagelse til NM 1997 og Viking Race 1998 

2/6 Reservedag
8- 9/6 DM F3B, Brabrand Modelflyve Klub, S.M.S.K.

Udtagelse til NM 1997, WM 97 og EM 1998 
John Rasmussen, tlf. 86 54 23 00
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13-14/7 Termik Træf i BMC El & Svæv. F3B, F3 J 
Torben Rasmussen, tlf. 86 68 83 67 

3-4/8 Nordjysk Mesterskab 2-M. Hjørring Modelflyve- 
klub
Erik G. Sørensen, tlf. 98 96 52 92 

18/8 BMC-Open F3B, Brabrand Modelflyveklub
Torben Rasmussen, tlf. 86 68 83 67 
Udtagelse til NM 1997, VM 1997 samt EM 1998 

18/8 Borum 2-M, Borup Modelflyvere
Jens Peter Jensen, tlf. 57 52 64 74 

31/8-1/9 DM 2-M, Østjydsk Modelflyveklub 
Jens Larsen, tlf. 75 64 73 43

31/8 Expert Cup F3F, Nordsjællands Modelflyveklub
Brian Dylmann, tlf. 45 93 95 73 
Udtagelse til NM 1997 samt Viking 1998 

7/9 Als Cup F3B, Sønderborg Modelflyveklub
Jan Hansen, tlf. 74 42 14 75 
Udtagelse til NM 1997, VM 1997 samt EM 1998 

15/9 International Postkonkurrence 2-M, S.M.S.K.
Steen Høj Rasmussen, tlf. 43 44 17 44 

29/9 Reservedag
21-22/9 DM F3F, Thy RC

Jørgen Larsen, tlf. 97 93 62 61 
Udtagelse til NM 1997, Viking 1998 

5/10 SM F3F, Nordsjællands Fjernstyrings Klub
Brian Dylmann, tlf. 45 93 95 73 
Udtagelse til NM 1997 og Viking 1998

Internationale F3B og F3F samt F3J stævner
3-5/5 NM F3F, Danmark
14-166 F3B 2-M Enlarged Nordic Free Flight Competition 

Estland
9-118 Nordisk Mesterskab F3J. Finland 
6-13 8 liking F3F Slope Race. Island

Yderligere oplysninger kan fås hos styringsgruppen. Stævne
kalenderen er udarbejdet efter styringsgruppernes oplysnin
ger. Der tages forbehold for ændringer. 20. februar 1996.

Øvrige arrangementer
4/5 Hobbytræf, Woodstock, Henning Sørensen,

tlf. 86 92 73 81
11/5 Heli-træf, Sandmose, Kaj Pedersen, tlf. 98 24 60 94 
11/5 F5-Populær, EFK, Skovlunde, Jan Gybel Jensen, tlf. 

44 44 22 80
25-27/5 Jett Træf, Falken, Søren Sjelle, tlf. 53 71 73 99 
1-2/6 Stormodeltræf, Brande, Bjarne Christophersen, tlf. 

97 18 11 50
2/6 Opvisning, RFK, Allan Mouritsen, tlf. 43 71 30 76 
2/6 Svæveflyvedag, Termik, SMSK Stensletten, Per

Straarup, tlf. 44 65 54 09
14-15/6 Midtjysk War Bird Træf, MMF, Kim G. Christensen, 

tlf. 97 10 26 35
21-23/6 Hyggestævne, Fredericia, Torben Enemark, 

tlf. 75 95 42 98
28-30/6 Internationalt Pilottræf, Haderslev RC, Carl Callsen, 

tlf. 74 62 49 14
6-12/7 Modelflyvetræf, Egeskov, Hans J. Kristensen, 

tlf. 74 52 62 85, eller, Hans Geelback Andersen, 
tlf. 65 90 39 70

6-14/7 Sommerlejr, Skagen, Svend Hjermitslev, 
tlf. 98 44 35 02

3-4/8 Molbo Træf, MFA, Kurt H. Petersen, tlf. 86 20 40 71 
aften, 86 11 64 00 dag.

4/8 Pandrup Airshow, Sandmose, Kaj Pedersen, 
tlf. 98 24 60 94

17-18/8 Hyggetræf, Sønderborg, Keld Jensen, tlf. 30 52 99 74 
24-25/8 Warplanes International 96, KFK, Flemming Mad

sen, tlf. 43 73 44 46 eller Peter Alstrup,
tlf. 36 70 01 71

Orientering 
fra Frekvens
konsulenten

Godkendelse og mærkning 
af radioanlæg
Der har været en del usikkerhed om 
godkendelse og mærkning af radioan
læg. I den anledning har jeg henvendt 
mig til telestyrelsen for at få præciseret 
reglerne.

Det er sådan, at et radioanlæg, for at 
det må sælges og bruges her i landet, 
skal være typegodkendt og forsynet med 
et godkendelsesmærke. For at man kan 
se, hvad der egentlig står i bestemmel
serne, bringer jeg et lille uddrag ef dis
se. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 
738 af 13. august 1994.

Telestyrelsen fastsætter tekniske be
stemmelser for radioanlæg.

Stk. 2. I de tekniske bestemmelser 
fastsættes krav, der har til formål at 
sikre en effektiv udnyttelse af radio
frekvensspektret, begrænse forstyrrel
ser af andre radio- og teletjenester samt 
tilsigte, at radioanlæg skal kunne fun
gere sammen med andre radioanlæg.

§8.
Telestyrelsen meddeler typegodkendel
se, hvis radioanlægget er i overensstem
melse med de krav, der er nævnt i § 7, 
eller hermed ligeværdige krav, der er 
opstillet i ækvivalente bestemmelser el
ler standarder, der er fastsat af en myn
dighed i et EU- eller EFTA-land, som 
har tiltrådt EØS-aftalen (EØS-landene).

Stk. 2. For at en ansøgning om type
godkendelse kan behandles, skal 
Dansøgningen indgives til telestyrel
sen,
2) ansøgeren være etableret i et EØS- 

land, på Færøerne eller i Grønland, 
og

3) ansøgningen samt den krævede doku
mentation være affattet på et nordisk 
sprog, færøsk, grønlandsk eller en
gelsk.
Stk. 3. For at radioanlæg kan opnå 

godkendelse, skal ansøgningen indehol
de den nødvendige dokumentation, der 
som minimum skal omfatte:
1) Ansøgerens navn og adresse.
2) Radioanlæggets fabrikat og typebe

tegnelse.
3) Prøvningsrapport til dokumentation 

af, at kravene i de tekniske bestem
melser, jf. § 7, eller hermed ligeværdi
ge krav, jf. stk.l, er opfyldt. Prøv
ningsrapporten skal være udfærdiget 
af et prøvningslaboratorium, som 
vedkommende lands kompetente 
myndigheder har akkrediteret i hen
hold til standarder i EN 45000-seri- 
en.

4) Teknisk beskrivelse af radioanlægget.
5) Foto af anlægget.

Stk. 4. Telestyrelsen fastsætter de

nærmere vilkår for typegodkendelsen, 
herunder bl.a., at indehaveren af type
godkendelsen skal sikre, at alle radioan
læg af den godkendte type
1) mærkes med fabrikat, type og serie

nummer samt eventuel yderligere 
mærkning, j f  bilag 1, og

2) i enhver teknisk henseende svarer til 
det afprøvede eksemplar.

Bilag 1.
11. Radioanlæg til ijemstyring af model
ler m.m. (kategori S)

Frekvenser:
Gruppe K 26,995 - 27,255 MHz
Gruppe L 35,010 - 35,200 MHz
Gruppe M 40,665 - 40,695 MHz
Gruppe R 433,575 - 434,025 MHz

Gruppe L må kun anvendes i forbindel
se med modelfly.

Mærkning:
xxyyy*)
TELESTYRELSEN

*) XX = årstal, yyy = løbenummer. Et el
ler flere af bogstaverne K, L, M og R ef
ter løbenummeret angiver, hvilke fre
kvensgrupper, anlægget må anvendes i.

Telestyrelsen oplyser, at importøren el
ler forhandleren selv skal lade fremstil
le et mærke til at sætte på anlægget, 
hvis ikke det er mærket i forvejen. Det 
forudsætter selvfølgelig, at fabrikanten 
eller leverandøren har fået radioan
lægget typegodkendt her i landet.

JanHackhe
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Orientering
fra

Skalagruppen

Dommerseminar
d. 27. april

Der afholdes dommerseminar den 27. 
april for skaladommere/aspiranter.

Da der jævnligt er behov for nye 
aspiranter, hører vi gerne fra dig, hvis 
du har interesse for skalaflyvning.

Seminaret holdes i år på Fyn, nemlig 
på Egevej 2 i Kerteminde, men følgende 
prigram:
Kl. 9-13: Gennemgang af gældende re- 

gelsæt/ændringer. 
Uddelegering af årets opga
ver.
Eventuelt.

Kl. 13-17: Bedømmelse af flyvning.

NB: Husk madpakke.
Kontaktperson:
Ulrik Lutzen, tlf. 65 97 44 80.

Orientering 
fra Kunstflyvnings

gruppen

Styringsgruppen orienterer

Promillepoint

Med virkning fra starten af sæsonen ’96 
indføres promillepoint ved de 5 nationa
le danske konkurrencer. Pointsystemet 
anvendes også i vore nabolande og ved 
internationale konkurrencer.

I korthed går systemet ud på, at alle 
resultater i én flyvning normeres i for
hold til det bedste resultat. Får 3 piloter 
i en flyvning f.eks. 850, 800 og 650 po
int, normeres disse til hhv. 850/850*- 
1000, 800/850*1000 og 650/850*1000 = 
1000, 941 og 765 point; der afrundes til 
hele point i den enkelte flyvning.

Systemet medfører selvsagt ingen 
ændringer i indplaceringerne i den en
kelte flyvning. Men det mindsker indfly
delsen fra de forskellige ydre påvirknin
ger, som piloterne bliver udsat for over 
en weekends 4 flyvninger. Alle 4 flyv
ninger vægtes lige højt og bliver hermed 
lige sandsynligt gode resultater for den 
enkelte pilots samlede resultat, hvilket 
selvsagt højner engagementet i samtlige 
flyvninger. Eksempelvis vil en pilot, der 
kan udføre en hæderlig 4. flyvning søn
dag eftermiddag i stiv kuling og 
småregn forbedre sit resultat væsentligt 
med denne flyvning, hvis de andre pilo
ter ikke er så gode til at beherske de ak
tuelle forhold. Tidligere ville en sådan 
flyvning uundgåeligt blive konkurren
cens »smid væk«-runde for samtlige pi
loter.

Som følge af ovenstående kan indpla
ceringerne derimod godt ændre sig for 
en hel konkurrence. Ser vi på sæsonen 
’95, vil det ikke have indflydelse på ind
placeringerne i A-klassen, hvorvidt den 
ene eller den anden beregningsmetode 
anvendes. Ser vi derimod på B-klassen,

vil det influere på placeringerne i 2 kon
kurrencer samt på ranglisten, hvis der 
anvendes promillepoint. I nedenstående 
listning er kun anført de piloter, hvis 
placeringer ville blive berørt; tallene ef
ter skråstregen er point beregnet som 
promillepoint:

Falcon Cup 95
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Total

Fl. Schleimann 537/1000 582/1000 560/957 602/988 1744/2988
Torkil Hattel 0/0 573/984 585/1000 609/1000 1767/2985

SM 95
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Total

Fl. Schleimann 574/1000 614/987 582/915 0/0 1196/1987
Peder G. Pedersen 80/139 622/1000 608/955 0/0 1230/1955
Torkil Hattel 531/925 586/942 636/1000 0/0 1222/1942

Ranglisten for ’95
villle, hvis promillepoint havde været anvendt, se således ud:

FC JM SM DM NC Total (Uden promille
point)

Fl. Schleimann 10 - 10 10 - 30 27
Torkil Hattel 9 10 8 9 8 28 29
Eggert Neistrup 7 - 7 8 9 24 24
Frode Jensen 8 9 - 7 6 24 24
Bjarne Madsen 6 8 5 6 5 20 20
Dan Severinsen - 7 - - 7 14 14
Kim Forsingdal - - - - 10 10 10
Peder G. Pedersen - - 9 - - 9 9
Kaare Kristiansen - - 6 - - 6 6

For at lette de nye beregninger venter 
Styringsgruppen i nær fremtid at kunne 
stille en PC med de nødvendige bereg
ningsværktøjer til rådighed ved de nati
onale konkurrencer. Udover at lette be
regningsopgaverne for den arrangeren
de klub vil dette også medføre, at der 
anvendes samme beregningsprogram 
ved samtlige stævner, hvilket vil gøre 
det lettere at opdage og rette eventuelle 
fejl, tilføje ønskede funktioner, oplære 
nye beregnere o.a. Et stort ønske til de 
nye beregningsværktøjer er eksempelvis 
dommerstatistikker, der vil være en stor 
hjælp for den enkelte dommer til evalu
ering af hans bedømmelser.

Rangliste
I naturlig forlængelse af inføreisen af 
promillepoint ændres reglerne for ind
placering på ranglisten. Fremover optje
nes point til ranglisten på den måde, at 
det samlede resultat fra en enkelt kon
kurrence (= de 3 bedste flyvninger) tæl
ler med, dog kun de 3 bedste af sæso
nens 5 konkurrence-resultater. Hvis en 
pilot vinder i 3 flyvninger i 3 konkur
rencer, ialt 9 flyvninger, får han således 
3x3x1.000 = 9.000 point til ranglisten, 
hvilket er maksimum.

Op· og ned-rykningsregler
Styringsgruppen har besluttet at ændre 
de nedfældede regler for op- og nedryk
ning mellem A-. B- og C-klasseme. Gæl
dende fra sæsonen ‘96 ændres regelsæt
tet i henhold til de opnåede erfaringer 
til flg.:
1. Der foretages ingen tvangsopryk

ning fra C-klassen.
2. Tvangsoprykning fra B-klassen fore

tages hvert andet år op til den 
sæson, hvori der afholdes NM.

3. Tvangsoprykning fra B-klassen fore
tages udelukkende på baggrund af 
en 2-årig rangliste.

4. Oprykning kan til enhver tid foreta
ges frivilligt.

5. Sidst placerede pilot til DM samt 
sidst placerede på ranglisten kan 
rykke en klasse ned det følgende år, 
såfremt han ønsker det.

6. Har en pilot i 2 på hinanden følgende 
år ikke deltaget i nogen af de natio
nale konkurrencer, kan han rykke en 
klasse ned det følgende år, såfremt 
han ønsker det.

ad. 1:
Der har ikke været tilstrækkelig konti
nuitet i C-klassen til, at det har skabt et 
behov eller grundlag for regler for tvun
gen oprykning, hvorfor disse bortfalder. 
Reglerne for B-klassen kan umiddelbart 
overføres til C-klassen, såfremt der se
nere viser sig et behov herfor.

ad. 3:
En 2-årig rangliste laves på baggrund af 
en summering af den enkelte pilots 3 
bedste resultater for hhv. det første og 
det andet år, dvs. 6 resultater ialt, der 
medgår til indplaceringen.

Som følge af ovenstående og set i lyset 
af de marginale pointforskelle illustre
ret under afsnittet »promillepoint« har 
vi i Styringsgruppen besluttet, at Torkil 
Hattel ikke tvinges til at rykke op i A- 
klassen til sæsonen ’96; ligeledes tvin
ges Torben Møller Larsen ikke til at 
rykke op i B-klassen. Flemming Schlei- 
mann har ikke ønsket at blive fritaget 
for tvangsoprykning og flyver i A-klas
sen i ’96 (han tvangsoprykkes i henhold 
til reglerne for ’95, fordi han vandt DM).
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Orientering
fra

Hobbyudvalget

Så er planlægningen af årets aktiviteter 
forhåbentlig i fuld gang rundt omkring. 
Jo flere muligheder hobbyflyvere har for 
at mødes jo bedre.

Gennem Hobbyudvalget er der mulig
hed for at søge om støtte til nogle af dis
se arrangementer. Vi støtter ikke arran
gementer af ren »kommerciel« karakter. 
Vi skal ikke hjælpe med til, at klubber 
kan tjene penge på f.eks. deciderde op
visninger med betalende publikum, men 
gøre det muligt at lave spændende ar
rangementer i hele landet såsom pilot
træf, hobbyflyvertræf og sommerlejre til 
glæde for alle RC-unionens medlemmer. 
Gode, vilde, spændende og ganske al
mindelige ideer er meget velkomne.

Da vi skal have mulighed for at forde
le midlerne bedst muligt, beder vi om at 
få tilsendt ønskerne om støtte senest 25. 
april. De sendes til Torben Møller, Hju
lets Kvarter 262, 5220 Odense SØ, tlf. 
66 15 58 69.

Det er også Torben, der står for ud
lånet af unionens sikkerhedsnet og fre- 
kvensscannere. Man betaler kun forsen
delsesomkostningerne ved at sende net
tet retur eller videre til næste bruger, 
afhængigt af hvad aftalen er med Tor
ben. Det er vigtigt at sende nettet vide
re til tiden, så næste klub ikke pludselig 
får problemer, når de står uden det love
de net.

Ole Hilmer Petersen

Indbydelser

Jysk Mesterskab (JM '96) 
i Helikopter
20. april

Thy RC-klub indbyder herved til JM på 
THY RC-klubs flyveplads ved Kallerup 
den 20.4., evt. 21.4. som reservedag af
hængigt af vejret. Der er mulighed for 
camping på pladsen for dem, der kom
mer langvejs fra. Vand har vi ikke, men 
toilet har vi. Strøm kan vi skaffe (ben
zingenerator). Der vil endvidere kunne 
købes pølser og vand på stævnedagen.

Der vil blive konkurreret i 3 klasser, 
nemlig FAI, SPORT, POPULÆR.

Tilmelding skal ske senest 1 uge før 
af hensyn til planlægning. Der vil end
videre, hvis der er tid til overs, blive 
mulighed for at flyve det nye 97-pro- 
gram. Dommerne har sat 1 flaske GI. 
Dansk til ham/hende, der laver den flot
teste flyvning.

Dommerkursus
Dato: Den 21. april, (søndag)
Sted: Hos Grenå Modelflyveklub.

Vil du ud og opleve noget spændende -  
dér, hvor der foregår noget -  nemlig ved 
kunstflyvningskonkurrencerne.

Eller trænger du til at mødes med 
nye modelflyve-venner.

Vil DU være med til at sætte dit præg 
på begivenhederne, så kom og deltag i 
vores kursus, hvor du kan blive uddan
net som dommer inden for kunstflyv
ning.

Eksisterende dommere og piloter er 
også velkommen til at høre om det nye 
program.

Kursuset bliver afholdt i Grenå 
MFK’s fine klubhus. Bemærk, at i år af
vikles kursuset over 1 dag i stedet for 
over en hel weekend.

Vi starter kl. 10.00.
Vi ønsker at se dit ansigt, for vi har 

brug for din nøgterne vurdering og auto
ritet. Vil du gerne give et bidrag til at 
holde kunstflyvningen i gang, så kom, 
for uden dommere vil kunstflyvingen 
uddø.

Tilmelding skal ske senest 17. april 
til Ejner Hjort, Apotervænget 38, 6000 
Kolding, tlf. 75 53 80 48 mellem kl. 
12.00 og 17.00 eller tlf. 75 54 25 99 + 
303 mellem kl. 19.00 og 23.00.

El-træf

2 1 .-28. april

Thy RC-klub indbyder til el-træf i week
enden den 27. og 28. april.

Programmet bliver som følger:
Om lørdagen mødes vi kl. 9.30 på 

pladsen og flyver først en populærkon
kurrence og derefter et par runder Spe
ed 400 pylon.

Hen under aften, når vinden for
håbentlig lægger sig, vil vi så, som en 
fortræning til sunrise/sunset konkur
rencen i Tjekkiet senere på året, genop
live den gode gamle »alle op -  sidst ned« 
konkurrence.

Søndag stille vi bane op til en 10/27 
cellers konkurrence, hvorefter der er fri 
flyvning.

Tilmelding, meget gerne et par dage 
før, til undertegnede, der også kan sørge 
for overnatning.

Vel mødt!
Keld Ørum Jensen, 97937216

Skalaseminar i Billund
4. maj

For alle med interesse i skala eller som 
forberedelse til DM i Skala.

Skalastyringsgruppen indbyder igen i 
år hermed alle som er interesserede i 
skalasporten til at deltage i et skalase
minar på Danmarks Flyvemuseum i 
Billund den 4. maj kl. 10.00.

Populær skalareglerne vil blive gen
nemgået, og vi vil forsøge at samle eks
perter til at give gode råd/vejledning.

Yderligere vil der være dommere til 
stede, som vil orientere omkring doku
mentationsmateriale og sammen med 
deltagerne prøvebedømme udvalgte mo
deller, således at evt. interesserede kan 
få et godt indblik i, hvordan dommerne 
vurderer de enkelte modeller, og hvad 
der lægges vægt på.

Museum Center Billund råder desu
den over en flyveplads (en del er endda 
belagt med asfalt), og der vil også her 
blive mulighed for prøvebedømmelser af 
flyvninger. Selvfølgelig såfremt vejret 
tillader dette.

De enkelte deltagere har mulighed 
for at medbringe hel- eller halvfærdige 
skalamodeller for evt. hjælp og vejled
ning, prøvebedømmelse eller -trimning 
til DM o.lign.

Pris for ovenstående er kr. 20,- til 
dækning af morgenkaffe og rundstyk
ker. Medbring selv madpakke - eller støt 
nfciseet og køb din mad i cafeteriet.

Tilmelding er nødvendig - senest den 
30. april -  til Leif Poulsen telefon 75 65 
17 71.

Grænsecup i Norge
4.-5. maj

Norsk Aeroklubb og Buskerud RC- 
klubb inviterer til Grænsecup i model
helikopter på Buskerud RC-klubbs fly
veplads i Skoger syd for Drammen.

Forhåndstilmelding til Benthe Niel
sen, tlf. 75 88 54 54.

THISTED NORD

Ø S T

H U R U P  S Y D  - »

A  11

Der er briefing kl. 9.00.
Prisen for alt dette er kun 125,- kr., 

der betales på stævnedagen.
Tilmelding skal ske til Erling Jensen, 

Fjordkær 106, Vester Jølby, 7950 Erslev. 
Tlf. 97 74 14 95, evt. for yderligere op
lysninger.

Der vil blive sat skilte op, så det er til 
at finde hen til flyvepladsen.

Vel mødt i Thy.
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F-5 Populær
11. maj

Elektroflyveklubben EFK-87 indbyder 
alle interesserede til F-5 Populær kon
kurrence.

Denne finder sted den 11. maj med
12. maj som reserve i tilfælde af dårligt 
vejr. Begge dage kl. 10.00 til ca. kl. 
16.00. Flyvningen foregår på den nu 
nedlagte Skovlunde Flyveplads. Der er 
indkørsel ad Marbækvej, og der vil være 
skiltet helt frem til pladsen.

EFK-87 håber, at der vil blive mødt 
talstærkt op, og understreger, at ALLE, 
uanset dygtighed, er meget velkommen.

Kom og få en snak med piloter, som 
gerne stiller deres erfaring til rådighed.

Nærmere oplysninger om træffet kan 
fås hos Robert Miller, tlf. 31 20 00 07, og 
hos Jan Gybel Jensen, tlf. 44 44 22 80.

Svæveflyvedag for flyslæb
16. maj

Kristi Himmelfartsdag inviterer FAL
KEN til sin årlige »Svæveflyvedag for 
flyslæb«.

Gennem de sidste år har denne dag 
udviklet sig til dagen, hvor mange sjæl
lændere -  og enkelte jyder -  møder op 
med deres slæbe- og svævefly i alle 
størrelser for at hygge sig med denne 
specielle gren af modelflyvning. Har du 
ikke prøvet flyslæb endnu, men har du 
lyst til at lære noget om det -  og måske 
se din drømmesvæver i luften -  skulle 
du tage og møde op. Et par af de gode 
ting ved en sådan dag er netop udvek
slingen af erfaringer og muligheden for 
at se de modeller, man ellers kun læser 
om i blade og kataloger.

Om aftenen tænder vi den store grill 
til det medbragte kød, og skulle der 
være nogen, der vil overnatte, er der 
mulighed for primitiv campering på 
pladsen. Da mange mennesker holder 
fri dagen efter helligdagen, har vi valgt 
at åbne pladsen for almindelig flyvning 
— med alle typer modelfly -  denne dag.

Oplysninger -  og meget gerne tilmel
ding -  til Arne Hansen, tlf. 55 45 30 86 
eller Poul Møller, tlf. 55 54 65 53.

Heli Fly-ln/Robbe 
Schliiter Cup
Kr. Himmelfartsdagene 16.-19. maj

Filskov Heli Fly-In er tilrettelagt såle
des, at alle både øvede og uøvede har 
lige stor glæde ved at deltage.

Aktiviteterne i år er følgende: FAI - 
Filskov Air Mix - Autorotiations kon
kurrence - Filskov Mix. 1. Grad til Ro- 
tordisc’ens Helikopter Klub. Der vil som 
sædvanligt være en joker i Filskov Mix.

Af campingmuligheder er der foruden 
på selve pladsen både Billund, Give, 
Grindsted og Sdr. Omme samt hytter på 
Billund campingplads/vandrerhjem.

Filskov Kro ligger kun 1 km fra plad
sen og kan anbefales.

På pladsen kan der købes kaffe, pøl
ser, håndmadder mm.

Tilmelding er nødvendig og skal sen
des senest den 1. maj. Deltagergebyr: 
150,- kr.

Ankomst fra onsdag d. 15. maj kl. 17. 
Briefing og check-in d. 16. maj kl. 10. 
Stævnet slutter sønd. d. 19. maj kl. 

15.

A = FAI konkurrence + Filskov Air Mix. 
B = Filskov Mix.
C = Autorotiations konkurrence.
D = Fælles spisning på Filskov Kro, 

med musik og dans i den store sal. 
Pris 150,- kr.

E = Camping.

Himelding til Filskov Modelflyve Klub. 
Benthe Nielsen, Amlundvej 4, 
Lindeballe Skov,
7321 Gadbjerg,
Tlf. 75 88 54 54. Fax 75 88 54 95.

Hobbyflyvetræf
18.-19. maj

Falken inviterer hermed til hobbyflyve
træf den 18. og 19. maj på vores flyve
plads mellem Slagelse og Fuglebjerg.

Da det er et hyggearrangement, vil 
der være fri flyvning hele weekenden, 
kun afbrudt af små uforpligtende kon
kurrencer for dem, der har lyst.

Lørdag aften tænder vi den store 
grill. Grillpakke, flutes og salat kan 
købes til rimelige priser ved forudbestil- 
ling. 01, vand og kaffe kan købes under 
hele træffet.

Vi kan desværre ikke byde på indlagt 
vand og strøm, men der er et kemisk 
das og plads at slå telt eller stille cam
pingvogn op på.

Oplysninger, tilmelding og grillpak- 
kebestilling til Arne Hansen, tlf. 55 45 
30 86 eller Poul Møller, tlf. 55 54 65 53.

Midtjysk 2-Meter
19. maj

Modelflyveklubben Gudenå indbyder 
igen til deltagelse i Midtjysk Mester
skab for 2-Meter den 19. maj i Helstrup 
enge. Briefing kl. 9.00. Startgebyr 50,00 
kr.

Tilmelding senest den 14. maj til Per 
Nymark, tlf. 86 41 50 52 eller Børge 
Thorup, tlf. 86 43 74 73.

Elektro-Meeting 
Recklinghausen 1996
den 25.-26. maj

For niende år i træk afholdes dette in
ternationale elektrostævne i Reckling
hausen, Tyskland.

Programmet for denne spændende 
weekend ser således ud:
Lørdag kl. 10.00
Jederman - 2 x 180 sek. flyvning med fri 
motortid inden hvert »svæv« samt 
præcisionslanding.

Lørdag kl. 20.00
Sun-set Cup - Massestart med henblik 
på flyvning i 60 min. Point gives for fly
vetid X forhold mellem flyve-vægt og 
akku-vægt.

Søndag kl. 09.00
Speed 400 pylon race med ekstra 
præmie til hurtigste Graupner Mini Vi
per.

Søndag kl. 11.00
Innovationspreis - konstruktionskon
kurrence.

Hvis der ønskes tilsendt et udførligt 
program samt information om overnat
ningsmuligheder, kan man kontakte 
Jan Abel på tlf. 98 43 48 72.

Stormodel Træf '96, Brande
1.-2 juni

Der inviteres hermed til det årlige træf 
for stormodelpiloter samt øvrige interes
serede.

Det foregår på vores flyveplads, En- 
gebækvej, Brande (se kort). Indkvarte-
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ring er åben fra fredag aften. Lørdag og 
søndag flyves ad libitum. Lørdag aften 
afholdes stort fælles grillparty i festtel
tet - pris pr. deltager kr. 80. Afgift pr. 
deltagende pilot kr. 70. Der er fri cam
ping incl. generatorstrøm for øvrige som 
vil være med. Kiosk med diverse salg 
findes på pladsen.

Tilmelding senest 1 uge før stævnet til 
Bjarne Christophersen, tlf. 97 18 11 50.

JM i Kunstflyvning
1.-2. juni

Grenå modelflyveklub indbyder hermed 
til JM i kunstflyvning i klasserne A-B- 
C-X på modelflyvepladsen i Grenå Enge 
den 1.-2. juni. Briefing starter lørdag 
den 1. kl. 10.30.

Grenå Modelflyveplads har gode (gra
tis) campingforhold med toilet (træk og 
slip!) samt varmt og koldt vand. Man er 
velkommen til at campere fra fredag af
ten. Flyvepladsen har enkelte luftrums
mæssige begrænsninger, men ingen 
tidsmæssige, så der er mulighed for 
træningsflyvning fra fredag aften.

01, vand og kaffe kan kobes på plad
sen.

Lørdag aften vil der være mulighed 
for at deltage i fællesspisning, ligesom 
der vil blive arrangeret morgenmad son
dag. Pris for dette oplyses ved tilmel
ding.

Tilmelding til Frode Jensen på tlf. 56 
33 42 99 (evt. 40 28 26 26:. Sidste frist 
for tilmelding er 25. maj.

Startgebyr på 130,- kr. betales ved 
briefing.

Vel mødt.

Opvisning i Slangerup
2. juni

Radioflyveklubben (RFK) laver i år mo- 
delflyveopvisning søndag den 2. juni på 
modelflyvepladsen ved speedwaybane 
sydvest for Slangerup ved omfartsvejen 
til Frederikssund.

Gæstepiloter med gyldigt A-certifikat 
er meget velkomne. Hvis du vil være 
med til at lave opvisning, så kontakt Al
lan Mouritsen på tlf. 43 71 30 76 (aften) 
inden den 31. maj.

Opvisningen, hvortil der tages entre, 
foregår mellem 13.00 og 15.00.

SM i Helikopter

FAI (tidligere A-klasse)
Sport (tidligere B-klasse)
Populær (ny begynderklasse) 
Manøvrebeskrivelsen kan rekvireres 

hos styringsgruppen.
Der afholdes briefing kl. 10.00. 
Startgebyr kr. 125,00.
Tilmelding til Torben Møller Larsen, 

tlf. 39 66 33 22, senest torsdag den 30. 
maj.

Med venlig hilsen
Torben Møller Larsen, Dalstrøget 

129, 1. th, 2860 Søborg.

Midtjysk Warbird Træf
15.-16. juni

1000,- kr. koster det ikke at deltage i 
Midtjysk Warbird Træf den 15. og 16. 
juni. Det er tværtimod gratis -  også at 
benytte vore campingfaciliteter såsom 
strøm, vand m.m., så der er absolut god 
grund til at møde op og vise de andre 
din warbird, uden at det går ud på kon
kurrenceræs, men derimod hyggeligt 
samvær med fælles grill lørdag kl. 18.00

Køre-vejledning

Skive

Viborg

Silkeborg

og derefter party til kl. ?. Der kan cam- 
peres fra fredag eftermiddag.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Kim Christensen, tlf. 97 10 26 35.

Mod er at være hundeangst for at del
tage i Midtjysk Warbird Træf og allige
vel gøre det.

Med venlig hilsen 
Midtjysk Model Flyveklub

Skagen Sommerlejr
Fra lordag den 6. til søndag den 14. juli

Skagen RC-Club arrangerer igen som
merlejr i samarbejde med RC-unionen. 
Sommerlejren afholdes for alle RC-unio- 
nens piloter med familie på toppen af 
Danmark. Et af de få steder, man ikke 
kan køre forbi.

Camping:
Åben fredag fra kl. 18.00.
Sportspladsen ved Ankermedets Skole, 
beliggende i centrum ca. 200 m fra 
svømmehal og mindre end 1 km fra 
strandene. Bad, toilet, strøm, køle- 
fryseskab, stort fællesrum og undervis- 
nignslokale er til rådighed på pladsen.

svævegolf-flyvning samt masser af hyg- 
geflyvning.

Fester:
Mandag grillsammenkomst - husk at 
medbringe grill og mad.
Fredag afslutningsfest og præmieover
rækkelse.

8. juni

NFK indbyder hermed til SM i Helikop
ter lørdag den 8. juni på modelflyve
pladsen i Tulstrup. Konkurrencen, der 
gælder til udtagelse til landsholdet af
vikles over en dag. Reservedag: Søndag 
den 9. juni.

Der konkurreres i klasserne:

Flyveplads:
»Buttervej Air-Port«, 5 min. kørsel fra 
lejrpladsen og kun 2 min. fra stranden. 
Der er toilet, og i klubhuset er der mu
ligheder for både mad og drikke.

Aktiviteter:
Fly for fim konkurrencer, natflyvning, 
kampflyvning, hangarskibslanding, 2 m

Tilmelding:
Svend Hjermitslev, tlf. 98 44 35 02.

Pris:
Camping kr. 45 pr. døgn pr. person - 
børn under 12 år gratis.

Vel mødt i Skagen til en rigtig familiefe
rie!
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Modelflyvetræf på Egeskov 
igen i 1996______________
6.-12. juli - uge 28

Vi var nogle stykker i alle aldre, der 
havde nogle hyggelige sommerdage på 
Egeskov i 1995. Det vil vi gerne gentage 
i år.

Dette er indbydelsen til et fælles træf 
for alle modelflyvere med familie fra 
alle unioner. Vi prøver at skabe en god 
Vandel’-stemning med flyvning, juste
ringer, snak, modelbygning osv. og ikke 
mindst familien med i det hele. Der er

også gode muligheder for børnene med 
Egeskov slots mange legemuligheder. 
Endelig er der kun 25 min.s korsel til 
Odense eller 35 min. til stranden.

Der er åbent på flyvepladsen for alle 
forsikrede og gode tilskuerforhold.

Der er gode campingmuligheder og 
adgang til vand, toilet og bad. Lejrgebyr 
kr. 75 pr. modelflyver.

Tilmelding til:
Hans Jørgen Kristensen,
Bramdrup Bygade 71,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 62 85, eller 
Hans Geelback Andersen, 
Monbergsvej 4, 5000 Odense C 
tlf. 65 90 39 70.

Egeskovlejr
D e ltage rne  i de  sidste d a g e  a l  E geskovle jren  / o o s  

D et e r M e tte  nederst t il venstre. ^

Vi har modtaget dette indlæg fra Met
te Nymark, der deltog på sidste års 
sommerlejr på Egeskov.

Jeg er en pige på ni år, og jeg har 
været på Egeskovlejr i en uge, og det 
var sjovt! Og jeg har været i labyrin
ten 23 gange. I legepladsen er det 
smaddersjovt! Der er gynger og ru- 
tchebaner og klatrestativ og sandkas
se og vandleg og prinsesseborg!!! Og 
parken er flot og spændende! Og hes
tevogn er meget sjovt!! Det koster 10 
kr. for børn og 15 kr. for voksne. Og i 
vampyrgrotten - den er uhyggelig. Det 
er en dukke, som skal forestille Dra- 
cula og så er der en højttaler som si
ger ha, ha, ha! Og lige nu flyver far!

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er 
den danske landsorganisation for model
flyvning med linestyrede modelfly.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aero
klub (KDA) og Fédération Aeronautique In
ternationale (FAI).
Årskontingentet er for 1996, 270,- kr. for 
direkte medlemmer.
Medlemsskab kan også opnås gennem ind
meldelse i en af de klubber, der er tilsluttet 
unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra

Linestyrings Unionens sekretariat:
Pia Buth Rasmussen 
Almavej 8 
9280 Storvorde 
tlf. 98 31 91 98

Unionsformand:
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14 
7080 Børkop 
tlf. 75 86 62 19

Linestyringsredaktør:
Jan Lauritzen 
Humlebæksgade 35, st.th.
2200 København N 
tlf. 38 34 34 54

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Steffensen 
Elmevej 25 
4140 Borup 
tlf. 57 52 68 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen 
Almavej 8 
9280 Storvorde 
tlf. 98 31 91 98

Sommerlejrudvalg:
Henrik Benzen 
Melstedvej 6 
2770 Kastrup 
tlf. 31 51 44 10

DM-udvalg:
Ole Bjerager 
Kildegårdsvej 5 
Slagslunde 
3660 Stenløse 
tlf. 42 18 38 87

PR-udvalg:
Åge Wiberg 
Søndergårdsvej 30 
7400 Herning 
tlf. 97 20 97 37
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Orientering
fra

CL-Unionen

Referat af
generalforsamling '95 1

1. Valg af mødeleder: Carsten Thor-
hauge

2. Godkendelse af fuldmagter: Ingen 
fuldmagter

3. Beretninger.
Formand: fremlagt skriftlig. 
PR-udvalg: Har en udstilling i 
Stauning, hvor der bliver taget af 
de fremlagte reklamer.
Ideer: Ny folder i proff-kvalitet til 
ungdomsklubber. PR-video til un
dervisningskatalog. Kontakt til TV- 
åben. Forbindelse mellem ung
domsklubber og CLU-klubber.
En diskussion om det egentlig er 
de unge, vi skal have fat i? Det er 
måske de lidt -ældre . der kunne 
være mere interesserede i vores 
sport.
Sommerlejr-udvalg: Har i år haft 
et større arbejde ud af at finde et 
område, som er velegnet til som
merlejr. Valget Oksbøl ser fornuf
tigt ud. En diskussion om en fælles 
sommerlejr for alle unioner munde
de ud i, at vi ikke er vildt interesse
rede.
DM-udvalg: Alt gået vel. 
Regel-udvalg: Kører rimeligt dikta
torisk fra Jespers sider. Har lavet 
en del oversættelser, som er ude til 
høring. Har lavet afsnittet om Dan
marksrekorder. Nyt regelsæt er på 
vej. Oldtimer regler stadig frie.

4. Regnskab: Godkendt.
5. Kontingent for kommende år: In

gen ændringer.
6. Indkomne forslag: Ingen forslag.
7. Valg af formand: Niels Lyhne-Han-

sen genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer: Henning 

Lauritzen og Uffe Olesen genvalgt.
9. Valg af repræsentant til Dansk Mo- 

delflyveråd: Luis Petersen og Niels 
Lyhne-Hansen.
Valg af repræsentant til KDA’s re
præsentantskab: Henrik Ludwig- 
sen.
Valg af PR-udvalg: Kjoven med 
Henrik Bentzen som formand.
Valg af Sommerlejr-udvalg: Henrik 
Bentzen og Steen Lysgaard.
Valg af DM-udvalg for DM '96: Avi
ator.
Valg af Regel-udvalg: Jesper B. 
Rasmussen, Niels Lyhne-Hansen 
og Aage Wiberg.

10. Eventuelt: Forespørgsel på, om der 
findes regler for jet-speed - Ja, i 
sporting code.
Der blev snakket en hel masse om, 
hvordan man kan få flere medlem
mer.

Ny tegning i unionens teg 
ningsservice

Så har Hans Rabenhøj igen været ved 
tegnebordet. Denne gang med noget, 
der nærmest må betegnes som et stykke 
bestillingsarbejde for Linestyrings-Uni- 
onen.

Forhistorien er kort fortalt, at unio
nen satser på at lave en »Start på line- 
styring«-vejledning. Den skal - afhæn
gigt af begynderens alder - præcist for
tælle, hvordan man starter på linesty
ring, og hvilke muligheder der derefter 
umiddelbart byder sig. Det afgørende 
en, at en begynder ikke skal sættes i en 
valgsituation. Det er unionen og klub
berne, der som eksperterne fortæller, 
hvad der skal gøres. Også den begynder, 
der vil noget andet, skal vi selvfølgelig 
forsøge at hjælpe på bedste vis, men der 
må ikke være tvivl om, hvad der skal 
anbefales, når et unionsmedlem bliver 
spurgt til råds af en begynder.

Vejledningen skal selvfølgelig vurde
res løbende. Unionens forpligtigelse i 
dette forløb er at sikre, at materialer, 
motorer, tegninger m.v. er tilgængelige 
enten gennem forretninger eller ved 
selv at kunne levere.

Vejledningen er for nuværende slet 
ikke lagt fast, og alle gode råd fra leve
randører og medlemmer modtages ger
ne.

Imidlertid her jeg ikke været i tvivl 
om en behovet for en kunstflyvning
stræner beregnet til 3,5 ccm motorer. 
Hans har beredvilligt arbejdet på sagen, 
og det er der kommet modellen »HR 122 
Aerobatic« ud af. Det er en robust, let 
byggelig og meget velflyvende model, 
der fortjener stor udbredelse. Det er der 
heldigvis tilslutning til også udenfor 
unionens egen kreds. Derfor bringes 
tegningen som folde-ud tegning her i 
bladet.

Yderligere eksemplarer af tegningen 
kan købes gennem unionens sekretariat.

Niels Lyhne-Hansen.

Nyt ansøgningsskema til 
diplomer og rekorder

Unionen har lavet et nyt ansøgnings
skema, der skal bruges ved ansøgning 
om diplom eller dansk/nordisk rekord. 
Skemaet kan rekvireres hos unionens 
sekretariat, enten på papir eller på di
skette.

Alle medlemmer af Linestyrings-Uni- 
onen eller en anden af KDA godkendt 
union kan aflægge mærke- eller di
plomprøve.

Generelle diplomkrav:
Til aflæggelse af prøverne godkendes 
kun flymodeller, der egenhændigt er 
bygget af ansøgeren og som opfylder for
dringerne i de respektive klasser.

Diplomerne findes i tre grader: A-di- 
plom, B-diplom og C-diplom.

Til hvert diplom skal der på en og 
samme dag udføres to flyvninger, som 
begge skal være bedre end det stillede 
minimumskrav.

Flyvningerne skal overholde alle gæl
dende krav til den pågældende klasse.

Ansøgning om udstedelse af diplomer 
indsendes på den officielle ansøgnings
blanket til Linestyrings-Unionens se
kretær senest 14 dage efter prøven.

Diplomkrav for 
hastighedsmodeller:
Flyvningerne må ikke være langsomme
re end:

F2A, 2,50ccm F2A-1A l,00ccm 
A-dipl.: 225 km/t 100 km/t
B-dipl.: 250 km/t 150 km/t
C-dipl.: 275 km/t 200 km/t

Diplomkrav i F2C teamrace og i 
Good-Year:
Diplom kan tages både som pilot og som 
mekaniker.

Flyvninger må ikke være ringere end:

F2C Good-Year
A-dipl.: 4 min. 30 sek. 6 min. 00 sek.
B-dipl.: 4 min. 00 sek. 5 min. 30 sek.
C-dipl.: 3 min. 30 sek. 4 min. 35 sek.

Diplomkrav for 
kunstflyvningsmodeller:
Til hver diplomprøve skal der på en og 
samme dag udføres to manøvreserier. 
Hver serie skal udføres på en enkelt 
flyvning.

Mellem hver manøvre skal gennem
føres mindst VI- omgangs vandret flyv
ning i skulderhøjde.

Manøvrerne skal udføres i nævnte 
rækkefølge:

A-diplom:
Start, start af flyvning, 2 indvendige 
loops, 2 omg. rygflyvning, 2 udvendige 
loops, 1 vandret ottetal, landing.

B-diplom:
Start, start af flyvning, 3 indvendige 
loops, 2 omg. rygflyvning, 3 udvendige 
loops, 1 trekantet loop, 2 vandrette otte
taller, 1 lodret ottetal, landing.

C-diplom:
Det fulde program som beskrevet i klas
se F2B kunstflyvning (afsnit 4.2.15).

Manøvrerne skal udføres i overens
stemmelse med beskrivelsen af ma
nøvrerne for klasse F2B kunstflyvning 
(afsnit 4.2).

Pilotmærke

CL-pilotmærket markerer, at en model
flyver ikke er hvem som helst, men er 
fuldgyldig linestyringspilot.

Mærket kan du ikke bare bestille. Du 
kan KUN erhverve det gennem af
læggelse af en mærkeprøve. Til af
læggelse af prøven, skal du bruge en 
model, som du selv har bygget.

Mærkeprøver, køb af mærker og over
rækkelse af pilotmærke administreres 
af klubberne.

Personlige medlemmer skal aftale 
med Linestyrings-Unionen, hvordan 
prøven aflægges.
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Kravene for opnåelse af et CL-pilot-
mærke er:
Piloten skal
- egenhændigt starte motoren ved at 
tørne propellen med hånden,

- lette modellen enten fra jorden eller 
ved kast,

- flyve tanken tom, dog minimum 90 se
kunder,

- foretage en normal landing.

Nye regler vedrørende 
F2C-teamrace liner:

Der er desværre nogle hold, der er be
gyndt at flyve med liner, der er snoet af 
2 stk. 0.15 mm tråd; samtidig er snonin
gen så løs, at den lige kan passere en 
måling med en almindelig mikrometer
skrue. Disse liner er radikalt svagere 
end standardlinen, 0,30 mm pianotråd, 
og er dermed en uacceptabel sikker
hedsrisiko.

Da snoede liner er en sikkerheds
mæssig fordel i vådt vejr, er der ikke 
tale om at forbyde disse. I stedet er der 
fremsat forslag, som skal præcisere, at 
hvis der anvendes snoede liner, så skal 
de tilsammen indeholde lige så meget 
stål som 0,30 mm enkelt line.

Da det er et sikkerhedsspørgsmål, vil 
det gælde allerede fra i år. Forslaget bli
ver sandsynligvis vedtaget, men måske 
med justeringer.

Forslag:
Antal diameter af
tråde hver enkelt tråd

1 0,30 mm
3 0,1732
4 0,15
5 0,1342
6 0,1225
7 0,1134
8 0,106
9 0,1
10 0,0949

Disse dimensioner giver alle et samlet 
tværsnitsareal på 0,0707 mm2.

Hvis man anvender flertrådede liner, 
skal holdet have en stump line, der er 
flosset/ufortinnet, som kan kontrolleres 
for antal tråde og de enkelte trådes dia
meter.

Vedtages forslaget uændret, vil det 
betyde, at snoede liner bliver tykkere 
end 0,30 mm, og lysten til at bruge disse 
vil uden tvivl dale.

Der er nok ingen grund til at ændre 
linereglerne i Good-Year, mouserace og 
minispeed.

Jeg vil gerne høre kommentarer fra 
jer, de aktive derude i cirklen.

Jesper Buth Rasmussen

Referat af KM

International konkurrence 
kalender 1996 for 
linestyring

Betegnelserne for de klasser, der kon
kurreres i, er de internationale;
F2A: Hastighedsflyvning, speed,

2,5 ccm motor
F2B: Kunstflyvning, stunt 
F2C: Holdkapflyvning, Teamrace 
F2D: Kampflyvning, Combat 
F2E: Kampflyvning, Combat, med 

dieselmotor 
F4B: Skalaflyvning

* fortæller, at stævnet tæller med i Wor
ld Cup.

Kontakt unionen, hvis du er interesse
ret i flere oplysninger.

April
6.-7.* VI Open Int. F2A,B,C,D

Maj
4.-5.* 12th. Grand Prix, F2A,B,C
16.-17.* Int.Fesselflug, F2A,B,C 
18.-19.* 18. Holzlandpokal,F2D
24. -26.* International C/L, F2A,B,C
25. -26.* Limfjords comp.1996, F2A,B,C,D 
25.-27* Open of Paris, F2A,B,C

Juni
1. Copa Senasa, F2B
1.-2.* Intern, of Piennes, F2B,F4B 
8.-9. 1. gp of Aquitaine, F2A,B,C
8.-9.* 5. Såchischer Cup, F2A,C,D
8.-9.* Tiroler Fesselfl., F2A,B,C
15. -16. Oxelösund-pokalen, F2A, Speeed

open, F2B, F2B-novice, F2C, 
Good-year og F2D.

22.-23.* Mecsek Cup, F2A,B

Juli
6.-7.* Akro 1996. F2B.F4B
22. -28. VM F2A,B,C,D 
21.-28. VM, skala, F4B(+F4C)

August
10.-11* ll.th.int.,F2A,B,C
16. -18* F2B&F4B
23. -25.* Var Cup, F2A,C
24. -25.* MBZB-cup, F2B,F4B 
31.-1/9* Gold Engine, F2A,C

September
6. -8* Coppa D’ Oro,F2A,B,C
7. -8.* Ciudad Valladolid,F2A,B,C,D
14.-15.* 3. Såchischer Cup,F2B,D,F4B
20.-22.* Open int. F2A,B,C,D

Foreløbig konkurrence
kalender 1996

30.-31. maj

25.-26. maj

8. juni
9. juni
6. -13. juli

7. juli

25. august.

Flyvedag, hjemme, alle 
»stopurs«-klasserne:
F2A, F2A-1A, F2C, G-Y, 
Mouse
Limfjordsstævnet, Avia
tor, Alle klasser undt. die- 
selcombat
Oldtime Stunt, Herning 
Stunt Hose, Herning. 
Sommerlejr, sandsynligvis 
Oxbøl
Gauerslund minispeed, 
F2A og F2A-1A.
DM dieselcombat, Her
ning

31.aug.-l.sep DM, Aalborg, Aviator, Alle 
klasser undtagen diesel
combat

Vidreres(Girona), Spanien

Piennes-Landres (Lorraine), Frankrig 
Kraiwiesen-Salzburg, Østrig 
Tautenhain, Tyskland 
Hradec Králové, Tjekkiet 
Hesteskoen, Danmark 
La Queue en Brie, Frankrig

Ocana, Spanien
Piennes-Landres (Lorraine), Frankrig 
Saint-Eulalie(Bordeaux), Frankrig 
Sebnitz, Germany
Radfeld, Østrig (der kommer ny dato)

Oxelésund, Sverige (ikke FAI-konk., 
men altid dansk deltagelse).
Pécs, Ungarn

Nåfels, Sweits 
Norrköping, Sverige 
Perigueux-Bassillac, Frankrig

Pépinster, Belgien 
Wierzawice, Polen 
Gyula, Ungarn 
Breitenbach, Sweitz 
Moskva, Rusland

Logo di Romagna, Italien 
Valladolid, Spanien 
Sebnitz, Tyskland 
Cascais, Portugal

2. Henrik 
Bentzen,
Kjoven 706 716 1422

3. Flemming
Pedersen,
Kjoven 701 714 1415

jævnbyrdighed til konkurrencerne, 
varer det nok ikke længe, inden en vis 
jyde skal til at passe lidt på.

Good Year
1. 2.

Stunt Eks

1. Henrik 
Ludwigsen, 
Kjoven

1. Henrik Bentzen/
Flyvningerne forløb uden dramatik. 
Der var dog lidt problemer med at få

Lars Hansen, 
Kjoven 4.53 72 omg.

1. 2. liv i motorerne. 2. Ole Bjerager,

952 913 1865

Som det kan ses af resultaterne, 
var der tæt kamp om andenpladsen. 
Hvis vi fremover kan få sådan en

Kjoven/ 
Anders Kudsk, 
Pingvingeme 67 omg. 5.45
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VM-bulletin nr. 1:

Dette års VM afholdes i Sverige i perio
den 22.-28.juli. Stedet er Norrköping, en 
kystby ca. 110 km syd for Stockholm. 
Flyvepladsen er en nedlagt militær fly
veplads, Bråvalla , placeret 4 km vest 
for byen.

Udnyt denne enestående chance for 
at nyde toppen af linestyret modelflyv
ning; VM kommer aldrig tættere på Val
by bakke.

De danske deltagere har brug for 
DIN entusiastiske rooligan-support.

Bråvallaslaget:
Kampen pá Brávellir, ifølge Saxo oldti
dens (omkring år 600) største slag med 
mange faldne på begge sider og mellem 
dem den danske kong Harald Hildetand 
og østgoternes (svenskernes) kong 
Hring.

Hvem der vandt? Det må I tage til 
VM for at erfare.

Der flyves i klasserne:
F2A Hastighedsflyvning, hvor det

spændende er, hvor mange der 
kommer over 300 km/t.

F2B Kunstflyvning, hvor det store
slag står mellem USA og Kina.

F2C Holdkapflyvning, hvor finale-
pladserne skal hentes med 
over 200 km/t.

F2D Kampflyvning, der taler for sig
selv.

Tidsplan: 
Mandag d. 22. 
Tirsdag d. 23. 
Onsdag d.24.

Torsdag d. 25.

Fredag d. 26. 
Lørdag d. 27.

Søndag d. 28. 

Mandag d. 29.

Ankomst
Processing og træning 
Indledende i F2B og 
F2D
Indledende i F2A og 
F2C, + F2B og F2D 
fortsat.
- fortsat 
F2A 3.runde 
F2B finalerunder 
F2C semifinaler og fi
naler
F2D sidste runde og fi
nale
Seminarer i de forskel
lige discipliner 
Hjemrejse

Af hensyn til kunstflyvningsdommeme 
er de indledende runder i denne disci
plin delt over 3 dage med 2-3 flyvninger 
hver dag.

Flettet sammen med den normale 
konkurrence afvikles også et junior-VM. 
De slutter dog med rene junior-finaler.

I dommerlisten støder man på navne 
som Luis Petersen og Pia Buth Rasmus
sen, så dommerkvaliteten må siges at 
være i top.

Indkvartering: Du kan indkvarteres i en 
militær barak eller campere på flyve
pladsen til rimelige priser.

Adgangsgebyr: For hjælpere, presse 
og almindelige snushaner er det på 50 
svejtserfranc, ca. 250 dkr. Prisen på en 
indgangsbillet »på dagen« kendes ikke 
p.t.

Hvis du vil være sikker på, at der er 
plads til dig, så tilmeld dig.

Unionens sekretariat har flere detal
jer.

Internet-forsøg:
De moderne tider er også kommet til 
modelflyveverdenen. I det sidste års tid 
har der fungeret en uofficiel liste på In
ternet og via w (WorldWide Web) med 
information om VM og til almindelig 
snak om modelflyvning.

»Bestyrer« er Göran Olsson, velkendt 
G-Y og F2C »tankpasser«. Har du mu
lighed og lyst, så kig ind på: 
e-mail: olsson@plasma.kth.se (Göran 
Olsson)
w.http: /  /  iv.plasma.kth.se / ~olsson / wc- 
96.html

Gældende
danske

rekorder:

Som appetitvækker her ved starten på 
1996-sæsonen kan du her se, HVOR 
meget du skal oppe dig for at indgå 
blandt de udødelige:

Hastighedsflyvning/ Speed:
Klasse F2A: International konkurrence
klasse med max. 2,50 cm3 slagvol:
Niels Lyhne-Hansen
3/6-1995 - 283,40 km/t
Serie IA: Motorer med slagvolumen
0-1,0 cm3
Niels Lyhne-Hansen
12/8-1995 - 211,40 km/t
Serie IB: Motorer med slagvolumen
1.01- 2,5 cm3 
Leif Eskildsen 
28/9-1986 - 264,51 km/t
Serie II: Motorer med slagvolumen
2,51-5,0 cm3
Niels-Erik C.Hansen
28/7-1978 - 233,00 km/t
Serie 111: Motorer med slagvolumen
5.01- 10 cm3 
Ib Hansen
21/10-1961 - 146,00 km/t 
Serie IV: Jet / reaktionsmotorer 
Ledig.

Holdkapflyvning/Team-race:
100 omganges tider i klasse Good-Year 
Jesper Buth Rasmussen og Carsten 
Thorhauge
6/6-1981 - 4 min. 12,5 sek.
200 omganges tider i klasse Good-Year 
Niels Lyhne-Hansen og Kurt Pedersen 
17/5-1981 - 8 min. 33,0 sek.
100 omganges tider i klasse F2C 
Jesper Buth Rasmussen og Carsten 
Thorhauge
2/6-1991 - 3 min. 27,8 sek.
200 omganges tider i klasse F2C 
Jesper Buth Rasmussen og Carsten 
Thorhauge
17/8-1991 - 7 min. 13,2 sek.

Konkurrence-
inbydelser

Vår Øst
Sted: Amager Fælled
Dato: Søndag den 21. april 1996
Tid: kl. 10.00
Klasser: Alle
Gebyr: kr. 50.00

Tilmelding: Henrik Bentzen, tlf. 
31554071 eller 
bentzen@datashopper.dk, 
senest en uge før.

Servering: Det sædvanlige: 01, soda
vand, Gammel Dansk, 
kaffe og wienerbrød.

Kjoven Open
Sted: Amager Fælled
Dato: Fredag den 3. maj og lør

dag den 4. maj 1996
Tid: kl. 13.00 (fredagen)
Klasser: Alle
Gebyr: kr. 70.00, spisning kr. 

110.00
Tilmelding:

Servering

Henrik Bentzen, tlf. 
31554071 eller bentzen@- 
datashopper.dk, senest en 
uge før.

på pladsen: Det sædvanlige: 01, soda
vand, Gammel Dansk, kaf-
fe og wienerbrød.

Fredag aften er der fællesspisning. Der 
vil selvfølgelig også være mulighed for 
overnatning.

Umf jordsstævnet 1996 oq 
Åbent nordisk mesterskab
25.- 26. maj

Årets største begivenhed, et MUST for 
alle modelflyvere:

Ja, du læste rigtigt, Limfjordsstævnet 
er også tildelt åbent nordisk mesterskab 
i de internationale klasser, F2A-speed, 
F2B-kunstflyvning, F2C-teamrace og 
F2D-kampflyvning.

Desuden tæller stævnet med til Wor
ld Cup. Se indbydelsen i sidste nummer. 
Vi hører også gerne, hvis du vil tage en 
tørn som official.

Husk, at tilmeldingsfristen er onsdag
8. maj til:

Ole Bisgaard,
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg, 
tlf: 98 13 86 55

Information:
Jesper Buth Rasmussen,
tlf.: 98 31 91 98,
eller klubtelefonen: 98 15 81 18
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Old-Time Stunt 1996, 
samt Æ Stunthose Cup '96  
i Herning

Du inviteres hermed til det traditionelle 
(2. gang) Old-time Stunt i Herning lør
dag d. 8. juni kl. 13.00, på Herning 
MFK’s baner på Skinderholm ved Her
ning flyveplads.

Du opfordres samtidigt til at møde al
lerede kl. 12.00 til fælles frokostspis
ning med brød, pølse og fisk en conservé 
- til ren kostpris (max. 20 kr.). Så slip
per du for at smøre madpakke og for at 
blive misundelig over konkurrenternes 
højt belagte pålægschokolademadder.

Reglerne er: modellen skal være kon
strueret før 1964, gerne gammel, men 
nybygninger tillades, når bare modellen 
er fra nævnte æra.

Ud over flyvekonkurrencen, der bli
ver bedømt på vanlig vis, vil vi i år udvi
de med en lille ting til stævnets hotteste 
Old-timer. Her menes naturligvis den 
mest spændende Old-time Stunter byg
get i de rigtige materialer og med en 
spændende antik motor, fra dengang 
stunten var ung og uskyldig.

Efter den officielle flyvning og 
kaffe/brød er der fri stuntning og 
træning til søndagens Stunthose Cup.

Ca. kl. 19.30 tænder vi op i grillerne 
til fælles spisning.

Menu: Kød fra grill, årstidens salat, 
Pommes de terre froids, flutes, hvidløgs
smør samt Va flaske af husets vin. Der 
sluttes med kaffe og petit-fours.

Hele denne overdådighed for kun kr. 
75,- pr. næse. Småtspisende børn får ra
bat.

Pris for selve konkurrencen er 10 da
lere (20 kr.).

A.h.t. planlægningen (især køkkenet) 
skal vi bede om din/jeres tilmeldinger 
senest en uge før, gerne allerede nu.

Du/I er velkomne til at overnatte i 
medbragt bivuak/hængekøje/telt/kam- 
pingswuvn og lignende under de sæd
vanlige primitive forhold. Toiletforhol
dene bliver med garanti bedre end i ‘95. 
Når I vågner, vil der være morgencom
plet for 20,- kr., efterfulgt af Æ Stuntho
se Cup.

Æ Stunthose Cup
Søndag d. 9. juni kl. 9.30. på Herning 
MFK’s baner på Skinderholm ved Her
ning flyveplads.

Pris: 50 kr. pr. næse inch kaffebord ef
ter stævnet. Der vil i frokostpausen bli
ve dækket op til frokost med div. pålæg 
for max. 20 kr. (kostpris).

Ved tilmelding til både Old-Time 
stunt, Stunthose samt forplejning ydes 
der rabat, og den samlede pris bliver 
200 kr. for piloter og 130 kr. for suppor- 
tere. Det er da billigt for en forhåbent
ligt god weekend-oplevelse for hele eller 
dele af familien.

Der flyves som sædvanligt om flotte 
trofæer, vandrepokaler, stunthoser m.m. 
Så fat knoglen og meld jer til:

Uffe Olesen, 97 13 22 54 
eller Aage Wiberg, 97 20 97 37.

V Fritflyunings-Unionen

Danmarks eneste FAI anerkendte 
fritflyvningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1996:
Senior
Junior
Intro-medlem 
Abo. FF-NYT/ 
MF-NYT 
FAI Licens

400 kr. 
200 kr. 
100 kr. 
200 kr. 
210 kr. 

50 kr.

} incl.
forsikr.

Fritflyvnings-Nyt / Model fly ve-Nyt er uni
onens officielle medlemsblade. 
Meddelelser, forslag til Landsmødet etc. 
betragtes som værende udsendt til med
lemmerne, når de har været offentliggjort 
i medlemsbladene.
Modelflyve-Nyt udkommer i månederne 
februar, april, juni, august, oktober og de
cember. Fritflyvnings-Nyt udkommer ef
ter behov 4-6 gange årligt.

Unionens adresser
Formand Jens B. Kristensen

Skalborgvej 4, Rørth 
8300 Odder 
tlf. 86 56 07 54

Sekretær Allan Ternholm Jensen
Bredgade 80, 2. th.
6900 Skjern 
tlf. 97 35 40 04

Næstformand Hugo Ernst 
Ægirsvej 38 
7000 Fredericia 
tlf. 75 92 92 93

Økonomi
medlem

Karsten Kongstad 
Degnebakken 22 
Vigersted 
4100 Ringsted 
tlf. 53 62 57 03

Redaktør Simon Jonassen 
Daddelkrattet 5, 1. 
6705 Esbjerg 0  
tlf. 75 47 07 01

th.

Distriksleder
VEST

Frank Dahlin 
Gjerager 7 
6880 Tarm 
tlf. 97 37 24 42

Distriksleder Henning Nyhegn
ØST Industrivænget 28 

3400 Hillerød 
tlf. 42 26 35 25

Udtagelses- Peter Buchwald (formand) 
komite Jens B. Kristensen

Tom Oxager 
Leif Nielsen 
Erik Knudsen 
Ulrik S. Hansen

Materialer Jørgen Korsgaard 
Ahomweg 5. Ellund 
D-24983 Handewitt 
Tyskland
tlf. 0049 4608 6899

Orientering
fra

FF-Unionen

Kalender 1996

Kalenderen indeholder som sædvanligt 
både danske og udenlandske aktiviteter. 
I år er der 30 World Cup (WC) konkur
rencer. Her er valgt de nærmeste.

Angående arrangører til danske ar
rangementer, så opfordres DISTRIKTS
LEDERNE til at finde egnede kandida
ter. DM udendørs skal i år finde sted i 
Jylland.

23-24/3 WC. Holyday-On-Ice, Norge

31/3 Vårkonkurrence 1 
14/4 Vårkonkurrence 2
27- 28/4 10-start, Hillerød 
10-12/5 Begynderweekend, Skive

9/5 WC. Cambrai, Frankrig
1- 2/6 WC. Puczta, Ungarn 
7-9/6 WC. Beja, Portugal
15- 16/6 WC. Ocana. Spanien
28- 30/6 WC. Scania Cup, Rinkaby,

Sverige

1/7 WC. Nordic Cup, Rinkaby,
Sverige

5-13/7 Sommerlejr

7/7 WC. Antonov Cup, Ukraine
13-14/7 WC. Stonehenge Cup, 

England

27-28/7 Jyllandsslaget, Skive

3-9/8 EM, Maniago, Italien 
9-10/8 WC. Maniago, Italien
16- 18/8 WC. Sezimovo Usti, Tjekkiet 
16/8 WC. Gliwice, Polen 
23-25/8 WC. Poitou, Frankrig 
23-25/8 WC. Bodeland Cup, Tyskland 
31/8-1/9 WC. Eifel Pokal, Tyskland
7- 10/9 WC. Orel, Rusland
8- 14/9 WC. Ankara, Tyrkiet

21-22/9 DM udendørs, Jylland 
6/10 Høstkonkurrence 1 
20/10 Høstkonkurrence 2
2- 3/11 Landsmøde, Sjælland

Dansk Modelflyve 
Veteranklub

v/ Erik Knudsen 
Amagervej 66 
6900 Skjern 

Tlf. 97 35 17 67
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Produktinformation

Småting

Hobby World har fulgt vores opfor
dring og vist os mange interessante - 
men nogen gange oversete - ting.

Graupner leverer en plastic servo- 
inddækning til vingeservoer. Prisen 
for et par er kr. 43.

»Fjederklemmerne« er meget prak
tiske, når to ting skal holdes sammen. 
Holdefladerne er af blødt gummi, og 
den sorte kulfiberstang leverer fjeder- 
kraften til klemmerne. Prisen hos 
Hobby World for et sæt som det viste 
er kr. 79.

Clipped Wing Cub

Den populære Piper Cub med »klip
pet« vinge kan nu fås i en færdigbyg
get og færdigbeklædt udgave fra Kyo- 
sho. Den kortere vinge gør Piper’en 
kunstflyvningsdygtig.

Modellen er beregnet til en 6,5 ccm 
totakter eller en 10 ccm firtakter. Vin
gen er 160 cm, og flyvevægten opgives 
til 2.5 kg. Prisen er ca. 1600/2000 kr. 
for de to versioner.

De omtalte produkter har ikke gen
nemgået nogen test, så evt. rosende 
omtale er baseret på forhandleres eller 
katalogers egne udsagn.

Priserne er for enkelte produkters 
vedkommende baseret på tyske ud
salgspriser og kan variere fra danske 
priser.

Ny lim

Witzel Hobby har fået en ny lim hjem 
fra Deluxe Materials: Cover Grip.

Den bruges ligesom Balsaloc ved be
klædning med film. Limen smøres/- 
pensles på den flade, der skal beklæ
des, hvorefter filmes stryges på. Den 
kan også bruges, når man laver staf
feringer, hvis man f.eks. bruger al
mindelig film. Man kan så gøre filmen 
selvklæbende ved at smøre Cover 
Grip på bagsiden. Derefter kan man 
sætte stafferingen på enten ved hjælp 
af strygejern eller bare ved at presse 
på emnet. Cover Grip kan også bru
ges til mindre reparationer af beklæd
ningen uden brug af strygejern og 
varme, f.eks. ved småreparationer på 
flyvepladsen.

Specielt god er limen på steder, hvor 
der er stor risiko for, at filmen slipper, 
f.eks. ved motorrum og andre specielt 
brændstofudsatte områder. Også på 
vingesamlinger med glasfiberbændler 
giver Cover Grip en god fastgørelse.

Cover Grip forbliver klæbrig, så 
man lettere kan styre sin film under 
beklædningsarbejdet. Limen binder 
væsentligt bedre på filmen end andre 
typer, jeg har prøvet. Når man prøver 
at tage filmen af igen efter at have be
klædt et stykke balsa, følger der me
get træ med filmen.

Her er endnu et godt og anvendeligt 
limprodukt fra Deluxe Materials.

Ole Hilmer Petersen

BREV

i
v

Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Nørre vænget 3 
DK-5762 V. Skerninge



Tegn abonnement på 
Modelflyve Nyt og få bladet til 
tiden i nele 1996
Snyd ikke d ig  selv fo r  g læ den  ved a t få  M o d e lfly v e  N y t m ed posten 
hveranden  m åned  fra  nu a f. -  Tegn abonnem en t! 
A b onnem en tsp risen  fo r  resten a f 1 9 9 6  (i a lt 4  num re) e r kr. 126 ,-. 
Bestil ved a t u d fy ld e  og  indsende nedenstående kupon.
Som a b o n n e n t få r  du  tilsendt b la d e t m ed posten u m id d e lb a rt e fter 
udg ive lsen  -  du  s lip p e r fo r  a t gå  fo rgæ ves i b lad k io ske n , n å r b la d e t 
e r udso lg t.

Pas på dine blade
V i h a r fåe t frem stille t nog le  so lide  sam le b ind , d e r hver kan rum m e 
1 2 num re  a f M o d e lfly v e  N y t -  a ltså to å rg a n g e .

B ladet holdes fast i sam le b ind e t m ed m eta lk lem m er -  d e r skal 
ikke lim es, »hulles« e lle r k lippes fo r  a t få b ladene  til a t s idde  fast, 
o g  de  kan let tages ud igen , hvis m an skulle få  lyst til det.

S am leb indene  e r lave t i m eget k ra ftig t p las tbe trukke t ka rton .
På fo rs iden  og  på  ryggen  e r d e r try k t » M o d e lfly ve  N y t« .
De leveres i fem  flo tte  fa rv e r -  husk a t k rydse a f på bestillingssed len 
herunder, hv ilke(n) fa rve (r) du ønsker. Prisen e r kr. 7 5 ,-  pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
V i h a r desvæ rre  m åtte t in d fø re  et e ksp e d itio n sg e b yr på  a lle  o rd re r  
und e r kr. 1 0 0 ,-. E ksped itionsgebyre t e r kr. 10 ,- o g  g å r  til d æ kn in g  a f 
p o rto u d g ifte rn e  ved udsendelse a f bestilte  b la d e  og  m apper.
Ved o rd re r  ove r kr. 1 0 0 ,- o p k ræ ve r vi in te t eksped itionsgebyr.

Hvis du  ikke  v il k lippe  i b lade t, så skriv  d in  bestilling  i e t b re v  e lle r p å  e t pos tkort!

H e rm e d  b e s t il le r  je g :
□  A b o n n e m e n t  f r a  nr. 3 / 9 6  

(i a l t  4  b la d e ) ,
p r is  kr. 1 2 6 ,- .

□  ________________ stk. s a m le b in d  å  kr. 7 5 , -
i fa rv e r n e :
□  blå □  g u l □  g r ø n  □  rø d  L  s ø lv

□  Å r g a n g  9 5 ,  kr. 1 5 0 , -
□  Å r g a n g  9 4 ,  kr. 1 2 5 , -
□  Å r g a n g  9 3 ,  kr. 1 2 5 , -
□  Å r g a n g  9 2 ,  kr. 1 0 0 , -

□  B e lø b e t v e d la g t  i c h e c k

N a v n : __________________________________________

A d re s s e :

P o s tn r . /b y :

F ø lg e n d e  e n ke ltn u m re  (sæ t k ryd s ) ά  kr. 3 4 ,5 0 :

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6
1 9 8 6 ■ □ □ □ □ □
1 9 8 7 □ □ □ □ □ □
1 9 8 8 □ □ □ □ □ □
1 9 8 9 □ □ □ □ □ □
1 9 9 0 □ □ □ □ □ □
1991 □ □ □ □ □ □
1 9 9 2 □ □ □ □ □ □
1 9 9 3 □ □ □ □ □ □
1 9 9 4 Π Q □ □ □
1 9 9 5
1 9 9 6 = D D □ □

Ved køb tor under kr. 100,- ti ægges et ekspeditionsgebyr 
på kr. 10,- til dækning af portoudgifter. Uden for Danmark 
tillægges altid et belob fil dækning af forsendelsen.

Tips: Lodning af liner
For at par år siden, da jeg lavede en 
del liner til Combat, blev jeg også bedt 
om at lave nogle liner til Good Year og 
Team Race. Linerne var af samme 
type som de velkendte liner fra Ley- 
strate i England, dvs. en wire, der bes
tår at tre tynde pianotråde, der er sno
et sammen og fortinnet.

For at afprøve brudstyrken på linen 
lavede jeg ca. ti linestykker på en me
ter. På hver af disse testliner lavede 
jeg et øje i hver ende og loddede dem 
med almindelig elektronikloddetin. 
Det var den type bundne og loddede 
øjer, som har været brugt i combat i 
mange år, så jeg mente, at det var en 
vel gennemprøvet teknik. Jeg blev der
for noget overrasket, da jeg målte 
brudstyrken med en ijedervægt på dis
se testliner. Ca. halvdelen af dem 
knækkede i overgangen mellem linen 
og lodningen. Det var altså ikke styr
ken af selve linen, jeg testede, men 
nærmere svagheden i denne overgang 
fra linen til øjet.

Jeg vidst selvfølgelig godt, at piano
tråd er kritisk over for høje temperatu
rer, men jeg havde ikke forventet, at 
lodningen skulle have en så stor betyd
ning for linens brudstyrke.

For at undersøge, om det virkelig 
var loddetemperaturen, der gjorde li
nerne svage, lavede jeg en ny serie af 
testliner, og denne gang loddede jeg 
alle øjer med den laveste mulige tem
peratur. Af de 14 nye testliner knæk
kede kun én ved overgangen fra linen 
til øjet. Alle de andre liner havde brud 
på selve linen, så det var altså tempe
raturen, der havde svækket den første 
serie af testliner. Alle de liner, som var 
loddet med en lav temperatur, havde 
en trækstyrke på mellem 16,5 kg og 
17,0 kg, medens den første serie lå 1- 
172 kg lavere.

Den temperatur, der skal til for at 
svække linen, er ikke ret høj. Jeg brug
te en 15 W elektronik-loddekolbe til at 
lodde alle testlinerne og regnede den 
næsten for ikke at være kraftig nok til 
at lodde liner med. Men den var altså 
mere end kraftig nok.

For at holde loddetemperaturen la
vest mulig på testlinerne slukkede jeg 
loddekolben mellem hver lodning og 
måtte hver gang vente på, at tinnet 
igen smeltede på spidsen af kolbe. Det 
var selvfølgelig besværligt, men jeg 
kunne på den måde sikre, at tempera
turen blev lavest mulig.

Man kan selvfølgelig undgå proble
met ved slet ikke at lodde linerne, men 
nøjes med en eller anden form for bin
ding af øjerne; men det er faktisk me
get svært at lave en binding, hvor øjet 
ikke er svagere end selve linen. Det vil 
altid være en god idé at lave nogle 
testliner med forskellige bindinger og 
så teste dem mod hinanden.

Henning Forbech



Opslagtavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læ
sere til ikke-forretningsmæssige købs- og 
salgs-annoncer for modelfly og tilbehør 
til modelflyvning. Annoncer for andet 
bliver brutalt smidt i papirkurven. 
Samme omfangsrige depot bliver også 
endestationen for ulæselige annoncer, an
noncer uden navn og afsenderadresse på 
selve annoncemanuskriptet og lignende.

Redaktøren får afløb for sine frustrati
oner ved at slette alle former for rosende 
omtale af de udbudte effekter, ligesom 
han forkorter med hård hånd, hvis lejlig
hed byder sig.

Til gengæld er annoncerne gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal sendes 
til:

Modelflyve Nyt 
Kastanievej 4, 5884 Gudme

Annoncer til Opslagstavlen i næste num
mer skal være redaktionen i hænde 
senest den 20. april.

Købes: Velbygget, pæn. større Fokker DR 
I Dreidecker.

Flemming - 97 10 25 03 40 52 67 48

Skænkes: Færdig vinge til RC Trainer 
Amature II, spv. 1200 mm.

Finn Meyer Jacobsen - 33 13 53 74

Sælges: Komplet, flyveklar Hi-Boy m. 4 
Futaba servoer og næsten ny 25 Magnum 
motor, et godt Futaba Guldanlæg kanal 
70, kr. 1.500.Stephan Wiese - 30 61 15 68/- 

64 87 17 09 (eft. 17)

Sælges: Mini Long Ranger helikopter m. 
Rossi motor, Vario mekanik, kulfiberhalet- 
ræk, modificeret med radialblæser, kr. 
4.500. Heims Ranger u. motor men eller 
udrustet som Mini Long Ranger, kr. 2.900. 
10 ccm Weebra helimotor m. bagindsug- 
ning, kr. 500.
Købes: Pietzo-gyro.

Arne Jensen - 62 66 10 77

Sælges: Hirobo Shuttle XX helikopter m. 5 
ccm OS motor, kr. 800.

Kim I. Jørgensen - 66 19 40 41

Sælges: Næsten ny robbe-Futaba FC 18 
CAMpac m. LCD tekst-display, kr. 2.000. 
Færdigbygget »Skymaster« el-fly m. ek
stra motor, speeder m.v., kr. 1.500.

66 15 68 86

Sælges: Nyt Graupner Javelin byggesæt, 
kr. 1.000. Ny robbe 3,5 ccm motor, kr. 300. 
Multiplex Commander anlæg m. 6 stk. 
servoer, 2 stk. modtager (uni 9, micro 5/7), 
ny micro 5/7, 2 stk. batterier (sæt), 2 stk. 
kontakter, senderpult, ladekabler (1 x sen
der, 2 X  batteri), kr. 1.850.
Torben Jørgensen - 40 79 11 81 (eft. 16.30)

Sælges: Næsten ny Elektra el-svæver 220 
cm m. 540-motor og Graupner Mini-Swi
tch 40 m/BEC, kr. 900.

Henrik Lundwaldt - 53 87 75 66

Sælges: SIG 1/4 skala Clipped Wing Piper 
Cub, servoer kan medf., god OS 120 Sur
pass. Samlet eller delt.

Keld Ørum Jensen - 97 93 72 16

Sælges: Marutka Royal Douglas C-47 Da
kota byggesæt, spv. 211 cm, 4-plans tegn. 
medf., kr. 1.800. Ny Laser 75 4-takts mo
tor i original pakn., kr. 2.000.

Allan Olsen - 53 84 60 51

Sælges: 1/7 skala Kfir C-2 Byron Ducted 
fan jet m. ny fan-enhed, kr. 2.300. Hirobo 
Shuttle ZX helikopter m. snorstart, gyro 
og nogle reservedele medf., kr. 2.500.

Bent Jiirgenden - 86 92 10 76

Sælges: Næsten ny Piper PA-18, spv. 181 
cm, kr. 900. Mads Skamris - 97 87 20 21

Sælges: Nyd Maestro byggesæt, law. 
kunstflyvnings-træner, spv. 155 cm, motor 
•40-.75, kr. 450. Nyt US-Air Core Knig- 
hthawk,spv. 160 cm, motor .40, kr. 650.

Peter A. - 36 70 01 71 (eft. 15)

Sælges: Flyveklar Great Planes Aeroma- 
ster kunstflyvnings-dobbeltdækker til 6,5 - 
10 ccm 2-takts, kr. 1.200. Næsten ny Su
per Tigre 15 ccm, kr. 1.000.

Leif Poulsen - 75 65 17 71

Sælges: OS .40 4-takt motor u. lydd., kr. 
450. OS .48 4-takt. u. lydd.. kr. 850.

Frier - 42 95 04 41

Sælges: Compac rammodul til Futaba 
fjernstyring, kr. 225. OS BGX-1 35 cm m. 
dæmper og radial montering, kr. 1.700.

Kim Broholm - 62 64 12 31

Sælges: SIG Astro Hoog kompl. m. udstyr, 
OS 60 og Graupner 4041 m. ekstra modu
ler. Næsten færdigbygget SIG Kobra m. 
servo og OS 25 FSR. VK Sopwith Camel 
byggesæt. OS 10, HB 15 og div. småting, 
kr. 2.500. Torben Heinze - 43 62 57 56

Sælges: Fjernstyret fly m. RC-anlæg Mi- 
croprop, 5 servoer, Webra 40 motor, lader, 
startbatteri, startmotor, kasse m. div, 
brændstof, brændstofpumpe, 1 stk. defekt 
fly velegn. til begynder.

H. Bertel - 32 53 48 01

Købes: 2,5 ccm motor (OS 15 FP el.lign.), 
skal være 100% i orden.

Claus - 98 28 42 93 (eft. 19)

Sælges: robbe/schliiter helikopter m. Fut
ura pro mekanik/Futura Royal krop 
(hvid), Rossi 60 motor, Hatori 650 reson- 
nansrør + krumme, 5 stk. servoer, Futaba 
9201, TG Expert rorotblade, Futaba F- 
1404 kontakt, nypris ca. kr. 13.000, sælges 
for kr. 11.000.
Claus Markusen - 97 52 71 81 /40 42 94 43

Sælges: B. Tayler Focke Wulf 190A4, 
1.550 mm, kr. 600. SE 5a, 1.300 mm, kr. 
400. Glas Air-TD, 1.800 mm, kr. 600. Ex
tra 300 C.B.M., kr. 400. MFa High Sierra 
2 m svæver, kr. 600. CAP21 glasfiberkrop, 
kr. 400. 3 stk. benzinmotorer ca. 35 ccm 
for højeste bud over kr. 400 pr. stk., evt. 
samlet kr. 800. 86 32 73 75 (eft. 16)

HELIKOPTERBYGGESÆT
S-2915 Futura Fai Mekanik............................................. 6100,00
S-2990 -  S-2991 Futura Youngblood S E........................ 6775,00
1001 X-Cell 60 med ny Uni Ball kopling..........................  4995,00
1004 X-Cell 60 kulfiber-fal og 3D vægt 4kg. 7500.00
1008 X-Cell 30 ...............................................................  3412,00
1009 X-Cell 40 ...............................................................  3575,00
1010 X-Cell 46 komplet kulfiber...................................... 5650,00
1005-1 X-Cell Graphite benzin, incl. 22.5 cm Zenoah motor med 
elektronisk tænding, dæmper, starter og luftfilter,
vægt ca. 5400 gr.............................................................  8695,00
0840 C-Cell Pro 11 rotorhoved komplet..........................  3150,00
2518 Windstar krops byggesæt til 10ccm.......................  2999,00
2600 Black Shark til 1001 og 1004 mekanik...................  1600,00
Ninja Pro 30-34 ..............................................................  3450,00
Ninja Pro 40-50 ..............................................................  3550,00
Nmja Pro Master 30-32 ........................................... 3795.00
Ninia Pro Master 40-50 ..............................................  3895,00

Century har mange skala kroppe til .30-.40 og .60 helier eks. Jet Ran
ger - Ecureuil - Hughes 500D-500E-500MD - Bell 222 · Augusta 109 - 
Sea King -UH IB- Tow Cobra - Black Hawk - Air Wolf-Apache (den 
fra Golf Krigen) Robinson 22. Tages kun hjem pé bestilling.

8009 Sky Fox.................................................................  5560,00
8015 Sky Fox Evolution................................................... 6400,00
8400 Panther m. metal hoved- og hale gearhus.............. 6720,00
7008 Ny Flash Fai krop til Sky Fox Mekanik...................  1960,00
Kalt Space Baron »s« Enforcer ZR.................................  3400,00

TG ROTORBLADE
TG Expert S-Schlag 69 cm, 205 gr...........  792,00
TG Select S-Schlag 66 cm, 195 gr...........  736,00
TG Allround Pro Symetrisk 66 cm, 190 gr...........  704,00
TG Allround XL Symetrisk 69 cm, 205 gr...........  736,00
TG 3D kulfiber Symetrisk 68cm,170gr............  840,00
TG Mini Select S-Schlag 55 cm, 135 gr...........  585,00
TG Competition Symetrisk 68 cm. 210 gr........... 872,00
TG Moskito S-Schlag 55cm. 150 gr...........  585.00

G S r.ne  S-Schlag 55cm. 150gr............  585.00
~3 V -  Abound Symetrisk 50cm. 140 gr...........  585.00
V  - - S ,re fsk  f f  :m IfC gr 585.00

i---. - - :  ag ' f  . 50gr 585,00
TG Junior 50 S-Schlag 55 cm. 150 gr............  585,00

NPH VERDENS BEDSTE KULFIBER ROTORBLADE 
-  NU OGSÅ I DANMARK!
NPH Curtis Fai Expert kulfiber 68 cm........................ 625,00
NPH Tal Fai kulfiber 66 cm 525,00
NPH Tat Fai kulfiber 68cm 525,00
NPH Curtis Sport II 56 cm 525,00
NPH Curtis Sport II 62 cm 525,00
NPH Curtis Sport II 64 cm.... 525.00
NPH Curtis Sport II 66 cm .... 525,00
NPH Curtis Sport II 68 cm. 525,00
NPH Curtis Sport II 71 cm 525.00
NPH 3D 66 cm .... 525,00
NPH 3D 68 cm 525.00
NPH kulfiber rotorblade 50cm. 350,00
NPH kulfiber rotorblade 51.5 cm 350.00
NPH kulfiber rotorblade 53 cm........................ 350,00
NPH kulfiber rotorblade 55 cm........................ 350,00
NPH kulfiber rotorblade X-Cell 55 cm.......................  375,00

LEN MOUNT GLASFIBER ROTORBLADE
Glasfiber fuld syrn. 56 cm.......................  340,00
Glasfiber fuld syrn. 52 cm........................ 340,00
Glasfiber - Concept 50 cm.......................  295,00
Glasfiber - Ninja Shuttle 55 cm........................ 295,00

HELITEC GLAS-/KULFIBER ROTORBLADE
Competition Pro venstre drejende 66 cm S-schlag......... 567,00
Competition Pro højre drejende 66 cm S-schlag......... 567,00
Dynamo Pro venstre drejende 68 cm Symetrisk....... 583,00
Dynamo Pro højre drejende 68 cm Symetrisk....... 583,00
3D Ultra venstre drejende 68 cm Symetrisk....... 751,00
3D Ultra højre drejende 68 cm Symetrisk....... 751,00
Ring og spørg! Rotordisc'en har glas-/ku!fiber
rotorblade til alle helikoptere...................................FRA 295,00

MOTORER M.M.
Rossi 61 (5 porte ABC) oagudstødning..............................  1500,00
Novaross' C 60 10 H Heli....................................................2550,00
OS SX-H meo 60 B k a t. 's t; ·  ...............................  1995,00
OS 32 SX Hell med stor koletop......................................... 1225,00
Irvine 36 Heli med nng.......................................................  849,50
Irvine 36 Heli ABC.............................................................  849,50
Irvine 36 Heli ABC » F t . .................................................... 1199,50

• '  ·:·. -  · . 812.50
Irvine 46 Heli ABC ind. lyddæmper.................................... 812,50
Picco 60 H ny type.............................................................  1600.00

Ring efter komplet prisliste

Benthe og K. H. Nielsen ■ Amlundvej 4 
Lindeballe Skov ■ 7321 Gadbjetg ■ TU. 75 88 54 54 

Biltlf. 30 73 44 54 ■ Fax 75 88 54 95

49



27 s ider m odelfly og he likoptere
10 s ider m odelskibe
22 sider b ilm odeller

12 sider RC- og ladeteknik
12 sider el- og bræ ndsto fm oto rer
7 s ider tilbehør

nyhederV-EXPERIENCE
Spændvidde 3370/3680 
F3J konkurrencemodel 
med V-ror

ME 323 GIGANT
Spændvidde 1666 mm, M 1:33 
For el-drev med 6 motorer SPEED 280

Fåes hos Deres forhandler!

MERCEDES-BENZ 300 SL
Legenden fra 50’ erne 
i målestok 1:5 og 1:10

NYE TRÆFÆRDIGE MODELTECH FLY
ANNO 1996

F 14 anlæg med 1 servo.................................. 1465,-
F 16 anlæg med 1 servo.................................. 2285,-
F 18 anlæg med 1 servo.................................. 3998,-

Andre på forespørgelse

Europa Sprint med 1 servo.............................  1398,-
Europa 1010 med 1 servo..............................  1795,-
Europa 1020 med 1 servo..............................  1945,-
Europa 2020 med 1 servo..............................  2845,-

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen 
Rådmandsvej 40 

8500 Grenå 
Giro 9 72 92 08

Tlf. 86 32 66 03
Telefontid: 14-17 

(lørdag 10-13)



AEROTEK - NYHED PRECEDENT
Glasfiberkroppe - 
klædte 
skumvinger 
- meget tilbehør. £ 
per flot finish.

TUCANO, 198 cm 
5,9-6,8 kg., 20-40
2295,-
TUCANO, 143 cm

B A HAWK. 128 cm. 40-.60 motor.................................... 1390,-

OUR U T E S T  PROP DRIVEN JE T 
= r i \ - C V  F- 122 m · 0- 30 motor..............................  1695,-

WING
'  MANUFACTURING

C C
P-38 LIGHT, '.3  i Z : z ~  i S - - '.3
AIR skumvingeř FaEpa-öε deca

T-240 Semi-scale Trainer 240 cm. .60-1.20 motor..........  1 175.-

STAMPE SV4b 1/4 skala, 209 cm, .60 motor...................  1175,-
Hi-Boy, 157 cm, .32-.40....................................................... 485,-
Fun-Fly, 137 cm, .25-.40..................................................... 495,-
T-180, 180 cm, .32-.60........................................................ 680,-
Aeronca Champ, 266 cm .................................................... 1050,-
Turbo, 152 cm, .32-.40........................................................ 570,-

HARVARD 167 cm. .30-46 875,-
Puppeteer, 153 cm. .30- 45................................................. 799,-
Magnartila. 153 cm. 30-.40 599.-
Hanmbal, 232 cm, .60-........................................................  1075,-
Baronette. 125 cm. ,25-.40 795.-
Fokker D VII. 155 cm. .40- 60 ............................................  925,-
Patriot, 155 cm. 35- 60........................................................... 995,-
Flair Cub, 185 cm. .32-.40................................................. 880,-

TAKE-OFF
. Lars Korup. Ulspilsager 1. 2791 Dragor. tlf./fax 32 53 88 28 

Hverdage mettem 18.20-20.00. samt weekenden 12.00-17.00.

HITEC-RADIO-SERVO
FLASH 5

5 kanals computer anlæg til 2 modeller. 
4 servoer, accuer sender/modtager/la- 

der.

RING EFTER BROCHURE! 

Introduktionspris.........  2055,-

RADIOANLÆG
Focus 4 med 4 servoer, accuer, lader................................ 1795,-
Ranger II, 2 kanals med 2 servoer.....................................  595,-
Challanger 260,2 kanals ratanlæg m. 2 servoer.............. 629,-
4kanalsm odt.,35M H z28gr.............................................  520,-
7 kanals modt., 35 MHz dobbelt super, 38 gr....................  675,-

Stort udvalg i Hitec servoer med alle stik til 
YDERST konkurrencedygtige priser. Få et godt tilbud!

SUPER TIGRE MOTORER
S2000, 25 cc........................................................................  1440,-
G3250, Nyhed......................................................................  1925,-
S4500, 45 cc ........................................................................  2085,-
Potte til ovennævnte............................    299,-

DER ER MANGE FLERE TILBUD - RING!!!

Vi io r ra rc  £ ' ce5 -c= -_ . = *e ' -  =~e= :  3 Ξ= - S -  - ; z :  : :  S : = ~ ~  La-'iea D y°af,:e . Goldberg. Dubro, Cox,
APC. House o*'5a sa - - ί ξ '  ae ' .a ~ a a  <* :·  C = '<. Rossi. W eston. M idwest. Pica. Ben Buckle. Argus, FMT, BILLING BOATS.

Ny model?
TEGNINGER - MATERIALER:

BRIAN TAYLOR:
Spitfire 1 A. spv. 175 cm........................... 180,-
Cowl. canopy, aluspinner............................ 350,-
Balsasæt................................................... 745,-
Hawker Hurricane, spv. 178 c m ...........  170,-
Cowl, canopyc aluspinner.......................  325,-
D.H. Mosquito PR XVI, spv. 206 cm . . . .  195,-
Cowls, canopy, hjullemme aluspin...........  695,-
Balsasæt................................................ 1200,-
Spitfire 14/15, spv. 175 cm.....................  170,-
Cowl, canopy, aluspinner............................ 375,-
Gloster Gladiator, spv. 142 cm, tegn.. . .  165,-
Cowl, canopy, aluspinner............................ 285,-
Corsair F4U-1, spv. 156 cm ...................  140,-
Cowl, canopy, spinner............................  185,-
Harward, spv. 240 cm............................. 225,-
Cowl, canopy, spinner, hiulbronde...........  460,-
Harward AT 6 spv. 174 c m ...................  125,-
Cowl, canopy, spinner...............................  230,-
MesserschmittBF109E. spv. 173 cm .. 180,-
Cowl, canopy, aluspinner............................ 425,-
Focke-Wulf FW190 A-4, spv. 153 cm. . .  140.-
Cowl, canopy, aluspinner............................ 315,-
P-51D Mustang, spv. 175 cm.................  180,-
Cowl, canopy, aluspinner, droptanke . . .  550.-
Curtis P-40e Kittyhawk. spv. 156 cm . . 125.-
Cowl, canopy, spinner............................. 320.-
Grumman F6F Hellcat, spv. 163 cm . . . .  125.-
Cowl, canopy, spinner................................ 240.-

Få pris på komplette træsæt til disse vellignende 
skalamodeller. Vi garanterer bedste kvalitet, og 

vægten a f balsa er tilpasset de enkelte modeler.
V________________________________ /

Tegninger
Albertros DVa 1:25 spv. 2130 mm . .. 215,-
Nieuport 17C 1:5 spv. 1570 mm . .. 80,-
Fokker DR 11:5 spv. 1370 mm . .. 135,-
Sopwith Camel 1:6 spv. 1435 mm .. x 115,-
Fokker Eindekker spv. 1730 mm . .. 125,-
Boing Stearmann N2S spv. 1727 mm . . . 225,-
Hawker Hind spv. 1854 mm . . . 205,-
DH Tiger Moth spv 1470 mm . .. 115,-
DH Tiger Moth spv. 1790 mm . .. 155,-
Waco-E spv. 1320mm .el. 115,-
Partenavia 1:9,5 spv. 1245mm .el. 140,-
Spitfire Electric spv. 1066mm .el. 65,-
Alo Thunderbolt spv. 1000mm .el. 82,-
N.A. F86K Sabre spv. 730 mm . .. 75,-
F 15 Eagel spv. 1169 mm . . . 145,-
N.A.F86K Sabre spv. 1397 mm . .. 148,-
BAE Hawk spv. 1168 mm .. x 182,-
Pitts Special spv. 1320mm . .x 135,-
Piper Cub spv. 1320 mm . .. 45,-
Super Cub spv. 1803mm . .x 120,-
Cessna Skyhawk spv. 1880 mm .. x 90,-
Cessna 172H spv. 1829 mm . .. 90,-
Citabria Pro spv. 1422 mm . .. 90,-
Sukhoi SU26 spv. 1524 mm . .. 115,-
Fiseler Storch 1:6 spv. 2360 mm . .. 287,-
Westland Lysander 1:8 spv. 1900 mm . .. 178,-

X= Cowl m.m. kan leveres
Pontonner længde 870 m m .................... 55,-
Dogfighter:

Spitfire spv. 1028 mm . .. 55,-
Messerschmidt spv. 1079 mm . .. 55,-

L S & M samlet

^  OS SURPASS MOTORER m. dæmper Λ
FS 26 4,41 cm1. . . . ..................... stk. 1125,-
FS 40 6,49 cm3. . .. ..................... stk. 1620,-
FS 48 7,89 cm *.... ..................... stk. 1865,-
FS52S 8,50cm *.... ..................... stk. 1950,-
FS70 11,50 cm’ . . . ..................... stk. 2095,-
FS91 14.96 cm*... ..................... stk. 2538,-
FS 120 19,96 cm’ .. ............u/pumpe 3525,-
FS 120 1996 cm’ , . ........... m/pumpe 4815,-

Sporg om pris på andre OS motorer

SEIDEL STJERNEMOTORER
Hvis du altid har drømt om at bygge en skalamo
del med stjernemotor, så er en SEIDEL det rigtige 
valg, f.eks.:

cyl. ccm3 dia. vægt
ST-540 5 39,80 200 ca: 1800 gr.
ST-770 7 69,58 230 ca: 2600 gr.
ST-996 9 96,67 262 ca: 3400 gr.
Vi sender gerne prospektmateriale med priser og 

^omtale incl. forslag til modeller.

KVALITETS BALSA Ϊ
Spar ærgelserne - brug APJ balsatræ når du alli
gevel ofrer tid og penge på din hobby. Opgiv os dit 
behov og vi udvælger træet til netop dit formål. Vi 
har allerede vejet plader i 3 vægtgrupper:
8-10  gr. pr. mm. plade = 80-100 gr./dm3

10-12 gr. pr. mm. plade = 101-120 gr./dm3
^12-... gr. pr. mm. plade = 120-... gr./dm3̂

S \
ANDINO balsaplader 100 x 1000 mm.
1,0 mm.v/min. 10 plader........ . . . .  stk. 5,55
1,0 mm................. . . . .  stk. 6,25
1,5 mm................. . . . .  stk. 7,90
2,0 mm................. . . . .  stk. 8,50
3,0 mm................. . . . .  stk. 8,50
4,0 mm................. . . . .  stk. 9,50
5,0 mm................. . . . .  stk. 10,50
10,0 mm............... . . . .  stk. 15.00
KLUBTILBUD
Karton med 315 plader ass... 2150,-
mm, 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0
stk. 40 100 80 50 20 15 10
Diverse tilbehør
Solarfilm............. pr. m. fra 27.00
Solarspan........... ....... fra 28.00
Solarkoto........... ....... fra 33.00
Solartex............. ....... fra 43,50
Fibafilm............... ........fra 17.50
Lifespan............... ........ark 15.00
ORACOVER........ ........fra 42.00
Graupner foliejern. 287.00
Foliekantskærer... 47.00V________________________

Faglitteratur
Segelflugmodelle und Elektrosegler.......  123,00
Elektro-Segelflugmodelle.......................  136,00
Experten-Tips Elektroflug.......................  72,00
Der Antrib im Impellerflugmodelle...........  99,75
Formbau und Glasfasertechnik...............  99,75
Modellyachten ferngesteurt.....................  203,00

Kataloger
Modellbauplåne 1995-96 tysk.................  60,00

Over2000 tegninger til fly, skibs- og 
automodeller tilbydes i dette katalog

Model Aircraft............................ engelsk 43,-
Et stort og varieret udvalg af tegninger til 

svævemodeller, RC-fly, Elektrofly, skibsmodeller 
og byggeanvisninger, der alene er prisen værd.

1996 Graupner Hovedkatalog.................  80,00
m/N96 nyheder

N96 Graupner Nyhedskatalog.................  20,00

Nyheder fra Graupner
Speed motorer:
6500 Speed 400 Gear 4:1 4,8v...........  340,00
6329 Speed 480 Turbo 7.2v...........  82,00
3330 Speed 480 Race 7.2v............  139,00
6370 Speed 600 Race 7.2v............  120,00
1361.12.12 Cam Speed Prop................  30,00
1298.3 præsionsspinner til 1361...........  95,00
2874.5 Soft Switch 40AREC/BRK.......  366,00
165 Letvægtshjul m/mønstret dæk:

40 mm. 10 gr./par.........................  46,00
45 mm. 12 gr./par.........................  47,00
70 mm. 40 gr./par.........................  52,00
120 mm. 180 gr./par.....................  72,00

6215 ME 323 Gigant............................. 1065,00
WWII tysk transportfly spv. 166 cm

6071 Elektrosæt til 6215 ....................... 558,00
^3282 Fartregulator Pico Mos 33 ...........  710,00^

Vi kan ikke vise hele vort sortiment i denne annonce. 1996 prisliste sendes mod 20,- i frimærker til porto og ekspedition. Beløbet godtgøres ved første køb på min. 200.-. Kunder i 1995 har fået tilsendt prislisten gratis.
RC-anlæg og servoer fra ROBBE. HITEC og GRAUPNER. beklædningsmaterialer og lakker fra SOLAR-FILM, GREVEN cyano- og epoxylim. R&G glasvæv, tilbehør fra KAVAN, SULLIVAN kabler m.fl.

Vore priser er incl. 25% moms som fratrækkes ved eksport. Vi tager forbehold for trykfejl i prislister og annoncer, for udgåede varer, ændring af afgifter og valutakurser. —

A D I CL/Λ I Δ ΜΠΓΊΡΙ  P I V  Nordvænget 12.3520 Farum. Tif./fax 44 99 00 30. — ------ _
■ I « 0 ·  O l Y H L H  IV I  w  1 ^  C  L i  L T  Åbent 13.30-18.00. Onsdag og lørdag kun efter aftale. "



HELIKOPTERE

--------------------------------- JO STI -  H O B B Y ----------------------------------
Denne annonce viser udpluk af JOSTI-HOBBY’s store lager...

m a·

NYE LAVERE PRISER 
PÅ OS MOTORER!!!

JOSTI-DATA JO S TI -H O B B Y
P o s tb o x  42  - B lo m m e v a n g  2 - 3 5 5 0  S la n g e ru p
T lf. 4 2  33  54  69  - Fax  42  33  59  51
A b e n : m a n d a g  - fre d a g : kl. 1 0 -1 7  e lle r  e fte r  a fta le .

8009 SKY FOX, hurtig byggesæt helikopter.................. Kr. 5367,-
8800 KOBOLD, fast-færdig helikopter træner............... Kr. 3050,-
8015 EVOLUTION trænertil 3D flyvning ...................... Kr. 5900,-
1002/15 SKY FOX MEKANIK ...........................................  Kr. 4710,-
1002/14 3 PLUS 4 MEKANIK............................................ Kr. 4370,-
5005 LONG RANGER II KROP...................................  Kr. 1808 -
7008 FLASH speed FAI k rop ........................................ Kr. 1921,-
Hele VARIO’s program føres med alle smådele.

4450 UNI-EKSPERT MEKANIK.......................................... Kr. 3100,-
4449 UNI-EKSPERT MEKANIK m/10ccm OS motor........... Kr. 4800,-
4451 UN I STAR 60 Træner sæ t.......................................... Kr. 995,-
4452 JET RANGER krop til UNi-MEKANIK........................ Kr. 1400,-
4453 LOCKHEED 286 krop til UNI-MEKANIK.................... Kr. 1550,-
4454 SLIMLINE 60 krop til UNI-MEKANIK......................... Kr. 1450,-
4455 MEGA STAR FAI krop -  n y ........................................ Kr. 1711,-

QUICK-S/ET FÆRDIGBEKLÆDT med staferinger i  hurtig sarrf ng:
6209 GRAUPNER KADETT 10 m/motor 1,76 ccm 

Vingefang 112 c m .............................................. Kr. 1283.·
6210 GRAUPNER KADETT 25 m/motor 4,1 ccm 

Vingefang 120 c m .............................................. . Kr. 1400.·
4683 GRAUPNER TRAINER 40 for 6,5 ccm motor

Vingefang 140 c m .............................................. . Kr. 1122,·
6208 GRAUPNER TRAINER 60 for 10 ccm motor 

Vingefang 180 c m .............................................. . Kr. 1303,-
6231 GRAUPNER GYPSY (billed) for 6,5 ccm motor 

OS MAX 40 SF ABC eller FP.
Vingefang 150 c m .............................................. . Kr. 1159,-

Balsatræ i bedste ANDINO kvalitet, -  prisen er baseret på køb af
m.n 1.0 m m , 1 0 x 1 0 0 c m  ................................. Kr. 7,·
5 p lader. 1.5 m m , 10 x  100 c m .......................................... Kr. 8,·

2 .0  m m . 10 X 100 cm  .......................................... Kr. 9,-
3 0  m m . 10 X 100 cm  .......................... Kr. 10,-
4 .0  m m . 10 X 100 cm Kr. 11,-
5 0  m m  10 X 100 cm ...................... Kr. 12,-

10.0  m m . 1 0 x 1 0 0  cm  ......................................... .. Kr. 16,-
Køb a f pakke  m ed 31 5  stk. b a 's a o 'a d e r ........... .. Kr. 2150 ,-

40  X 1 mm. 100 X 1 .5 .5 0  X 2  m m , 50  x  3  m m . 20  x  4  m m ,
1 5 x 5  m m  og  1 0 x 1 0  m m
CYANO lim  i 3  ty k k e ls e r .................................... . Kr. 29.-

S2915 FUTURA PRO MEKANIK ....................................  Kr. 6090,-
52901 FUTURA TRAINER............................................. Kr. 6640,-
52902 FUTURA ROYAL KROP...................................... Kr. 2490,-
S2991 FUTURA YOUNGBLOOD S.E. TRAINER ny .......  Kr. 7799.-
S2950 MOSKITO BASIC................................................. Kr. 2207.-

BALSATRÆ

2-TAKTS OS-MOTORER

MOTORFLY

1822 OS MAX 61 SFN lille top, 7H karb.........................  Kr. 1500,-
1853 OS MAX 61 RX-HG lille top, 60B karb.................  Kr. 2003.-
1850 OS MAX 61 RX-HG stor top, 60B karb.................  Kr. 2111,-
1821 OSMAXFS91 4 takst motor 15ccm......................Kr. 2396,-

ROSSI R61 HELI MOTOR (flere udgaver) fra Kr. 1500,-
ROSSI R67 HELI MOTOR 5 porte, ny type . . Kr. 2200.*

R7261 NOVA ROSS! C6010ccm HELI motor.................  Kr. 2540,-
1607 OS karburator 7 H .................................................  Kr. 625,-
1857.20 OS karburator 60H ...............................................  Kr. 975,-

NOVA ROSSI C60 karb./servostyret nål..............  Kr. 685,-
ROSSI gloderor 4-5-6 fra Kr. 28,·

1682 OS gloderor type 8 for 2-takt . Kr. 42,-
1680 OS gloderor for 4-takt............................................ Kr. 60,-
1659 OS gloderørsnogle kryds Kr. 38,-
1355 Gloderorskabel GRAUPNER Kr. 50,-

ROSS110 ccm udstødninger fra Kr. 399.-
VARIO udstødninger.. tra Kr. 490,-

2800.5 AEROSYNC 2 olie, 5 liter.....................................  Kr. 370,-
1636 GRAUPNER stor super starter Kr. 390.-

401 VARIO GFK (glasfiber) begynder........................  Kr. 563,-
403 VARIO JAWO (glasfiber) S-Sclag........................ Kr. 780,-
410 VARIO 3-D acrobatic............................................ Kr. 681,-
34/6 VARIO halerotorblade GFK røde.........................  Kr. 68,-
34/10 VARIO halerotorblade sorte glasfiber.................  Kr. 291,-
4682,59 Plastik halerotorblade HEIM ................................ Kr. 67,-
1346 Kulfiber halerotorblade HEIM.............................. Kr. 230,-

1805 OS MAX 10 FP 1,76 ccm........................................... Kr. 411,-
1806 OS MAX 15 FP 2.49 ccm Kr. 489 -
1424 OS MAX 20 FF 3 46 ccm Kr. 548.·
1425 OS MAX 25 FP 4.07 ccm . Kr. 567.-
1426 OS MAX 35 FP 5.9 ccm............................................. Kr. 619,-
K 21 OS MAX 40 FP 6.5 ccm............................................ Kr. 619,-
1849 OS MAX 60 FP med udstødning 9.97 ccm...............  Kr. 847,-
1829 OS MAX 25 SF 4,07 ccm........................................... Kr. 750,-
1828 OS MAX 25 SF ABC 4,07 ccm....... Kr. 914 -
1833 OS MAX 32 F ABC 5.23 ccm Kr. 1004 -
1871 OS MAX 40 FX (ny ABC) 6.47 ccm...... Kr. 1029-
1872 OS MAX 46 FX (ny ABC) 7,45 ccm. ........................ Kr. 1101.-
1506 OS MAX 61 SF 9.97 ccm Kr. 1627.-
1508 OS MAX 61 SF ABC 9.97 ccm................... Kr. 1664,-
1830 OS MAX 61 RF ABC RF HANNO 9,97 ccm.............. Kr. 2716,-
1832 OS MAX 61 RF Ring RF HANNO 9.97 ccm Kr. 2716,-
1817 OS MAX 91 VR-DF 14.76 ccm.............. Kr. 2571.-
1429 OS MAX 108 F SR BX-1 17.83 ccm Kr. 2329 -
1839 OS MAX BGX-1 34.97 ccm................... Kr. 2837.-

1823 OS MAX FS 26 SURPASS 4,41 ccm...................... Kr. 1156,-
1804 OS MAX FS 40 SURPASS 6,49 ccm...................... Kr. 1519,-
1411 OS MAX FS 48 SURPASS 7,89 ccm.................... Kr. 1718,-
1820 OS MAX FS 70 SURPASS 11,5 ccm....................... Kr. 1942,-
1821 OS MAX FS 91 SURPASS 14,96 ccm..................... Kr. 2396,-
1808 OS MAX FS 120 SURPASS I119,96 ccm...............  Kr. 3473,-
1838 OS MAX FS 120 SURPASS SUPER CHARGER... Kr. 4671,-
1801 OS NSU WANKEL 4,97 ccm................................... Kr. 1742,-
1416 OS MAX FT-120 2 x 9,95 ccm................................ Kr. 5626,-
1412 OS MAX FT-160 2 X 13,26 ccm............................... Kr. 6201,-
1802 OS MAX FT-300 2 x 24,38 ccm............................... Kr. 8216,-
1837 OS MAX FT-320 PEGASUS 4x13,26 ccm.............  Kr. 11555,-
1415 OS MAX FR 5-300 SIRIUS 5x9,95 ccm.................  Kr. 13691,-

SCHLÚTER/ROBBE HELIKOPTERE

rA R IO\ # i
mRotor-Systeme | 

Uli Streich ■
HELE VARIO PROGRAMMET

HELI FLY SIMULATOR
REFLEX helikopter- og flysimulator for PC 386 eller større.
Meget naturtro med mange muligheder............................... Kr. 2800,-

FJERNSTYRING M.M.
F1115 FUTABA servo S14 8 .......................................... . Kr. 146,-
F1117 FUTABA servo HELI S3001 ............................... . Kr. 190,-
F1257 FUTABA servo HELI S9202, den ny 9201 ......... . Kr. 495,-
F1264 FUTABA servo HELI S9203, til PIEZO................ . Kr. 790,-
F1103 FUTABA servo S5101 ........................................ . Kr. 480,-
F1104 FUTABA servo S9101 ........................................ . Kr. 585,-
F1201 FUTABA gyro G154 ........................................... Kr. 790,-
F1202 FUTABA gyro G153BB Imiær............................. Kr. 1460,-
F1204 FUTABA PIEZO GYRO FP-G501 ny.................. Kr. 2660,-
3285 GRAUPNER PIEZO GYRO ............................... Kr. 2100,-
3286 GRAUPNER omdrejningsregulator ................ Kr. 1250,-
3287 GRAUPNER ELEKTRO-HELI kontrol................. Kr. 1750,-
F4030 FUTABA SENDER ATTACK-4m/modt. 2 servo .... Kr. 1302,-
F4021 FUTABA SENDER FC16 m/modt. og 1 servo..... Kr. 2326,-
F7040 FUTABA SENDER FC18 V3 PLUS modt.+3 ser... Kr. 4136,-
F8013 FUTABA SENDER FC28 V3 i alu kuffert............ Kr. 8400,-
F0925 FUTABA MODTAGER R-128 PPM ..................... Kr. 975,-
F0950 FUTABA MODTAGER R-138 PPM ..................... Kr. 840,-
F0921 FUTABA MODTAGER R-129 PCM ..................... Kr. 1350,-
F0955 FUTABA MODTAGER R-138 PCM ..................... Kr. 1110,-

I TILBEHØR i
1289 ROTOR top afdækning/håndstop til U N I............. Kr. 60,-
3393 POWER panel til 12 V o lt..................................... Kr. 280,-
6426 Lader universal med 5 udgange......................... Kr. 254,-

Stort lager af tilbehørsdele til HELIKOPTERE

I KATALOGER i

45FS

00001

ROBBE/SCHLLITER HELI KATALOG 9 4 ............ Kr.
GRAUPNER HOVEDKATALOG 45FS 94/95 ......  Kr.
GRAUPNER MINI KATALOG, DK, 100 side r......  Kr,
VARIO’s HELI KATALOG, nyt, 200 sider............. Kr.
VARIO MAGAZÍN (4 hæfter pr. å r )...................... Kr.

MOTORER FOR HELIKOPTERE M.M.

GRAUPNER HELIKOPTERE

VARIO HELIKOPTERE



Storstilede svævet!\

-

FOKA 4
Spændvidde 2200 mm 

Best. nr. 4509 
Hurtigbyggesæt

PILATUS B 4
Spændvidde 
2000 mm 
Best. nr. 4502 
Hurtigbyggesæt

Topmodeller j £  i særklasse
► For skræntflyvning, højstart 

og optræk efter motorfly 
► Hvid gennemfarvet GFK- 

præcisionskrop 
► Skumvinger færdigbeklædt 

med balsa
► Tilbehør for RC-indbygning 

medfølger

F3J
Højpræstations svævefl\
med krængror og flaps

EXPERIENCE
Spændvidde 3370 mm
Vingeprofil Selig 3021
Meget fin glidevinkel
Præcisionsflyvning
Best. nr. 4503 hurtigbyggesæt

Udførlig  beskrivelse i 
G R A U P N E R  hovedkatalog

Styring over side-, 
højde- og krængror

i

GRAUPNER GmbH & Co. KG ■ Postfach 1242 ■ D-73220 Kirchheim/Teck

AZ
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Leif O. Mortensen Hobbu
------ w -------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 9 ---------------q »

Alle priser er incl. 25% moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

Å B N IN G S T ID E R : M A N D A G  - F R E D A G  K L . 1 3 .0 0  - 1 8 .0 0  · L Ø R D A G  E F T E R  A F T A L E

Cuilivcux)
KOMPLET STARTER SYSTEM

O O
# 6 1 0  # 6 2 4

t i*” ·! i >
V  V

m *  v
ϊ * „

Sullivan er også stort udvalg i tanke, hjul 
og trækkabler.

©  MOTOR
Cox Pee Wee 0,3 ccm .......... ......... stk. 230,-
Cox Tee Dee 0,16 ccm ........ ......... stk. 415,-
Cox Black Widow 0,8 ccm .......... ......... stk. 230,-
Cox Tee Dee 0,3 ccm .......... ......... stk. 350,-
Cox Tee Dee 0,8 ccm .......... ......... stk. 350,-
Cox Tee Dee R/C 0,8 ccm .......... ......... stk. 595,-
Cox Tee Dee 1,5 ccm .......... ......... stk. 395,-
Cox Babe Bee 0,8 ccm .......... ......... stk. 190,-
Cox Killer Bee 0,8 ccm .......... ......... stk. 245.-
Cox Queen Bee 1,2 ccm .......... ......... stk. 460,-
Cox QRC 0,8 ccm .......... ......... stk. 245,-
Cox-Dragonfly 0,8 ccm .......... ......... stk. 285,-
Cox Texaco 0,8 ccm .......... ......... stk. 230,-

Akromaster
kunstflyvningsmodel til 2,5-4ccm motor.........  225,-
Tegning til PIL, ny model til 0,8ccm COX-motor, 
konstrueret af Hans Rabenhej........................  20,-

i i'o lilii: n y h e d e r

M U L T I P L E X

Europa Sprint m. 1 servo.. 1395,-

Mercedes Benz eller Alfa Romeo med
GP10BX brændstofmotor m. trækstart..........  1495,-

MOTOR-NYHEDER

LINESTYRING

T A M I Y A .
*Kompletsæt

includerer 2-kanals fjernstyringsanlæg, 30 min. lynoplader 
samt 7,2 V genopladeligt batteri til bilen.

Blitzer Beetle skala 1:10 ‘ Kompletsæt
Det legendariske VW boble i
råt racing trim...................................................  2048,-
Hobby Avisen forår 1996 em u klar. Ring eller skriv 
efter den, og se de mange gode tilbud.
TAMIYA Katalog’96.........................................  45.-

xt:*
åijAGkJVWJtflPUUf 

e to tu o « V MPOUffd OÆ. AwptMs

Bae 146 med Rojet 410

Ro 141 Gnat med Rojet 410

Blue Star med turbo-jet system
Se alle andre robbe nyheder i det nye flotte 
hovedkatalog på 512 sider........................kr. 98,-

Racing 80 F competition 
Med pumpe....................

Racing 120 F Aero Longstroke....................... 2795,-
Med pumpe......................................................  3075,-

240,-

240,-

176,-

176,-

Power Panel.

Starter.

12V pumpe

12V 7,2AH 
startakku...

Nørremarksvej 61 - DK-9270 K larup - Telefon 98 31 94 22 - G iro 9 00 00 62



Her kan du købe 
dit modelflyveudstyr:
N edenfor bringes en liste over hobbyforhandlere, der har et særligt udvalg a f modelflyveudstyr.
Såfremt du ikke finder din forhandler på listen, eller hvis du i øvrigt finder fejl i denne; så skriv til Modelflyve Nyt, 
Nørrevæ nget 3, 57 6 2  V. Skerninge, eller ring på tlf. 62  24  12 55  i dagtimerne.

Storkøbenhavn:

SIDEN 1948 r \
-  med samme familie bag disken!
trælister -  balsa -  finér -  rør -  tråd -  silicone
-  lim -  værktøj -  bygge- og skalategninger 
til fly og skibe m.m. Vi har det fornøjeligt i

MODEL λ  HOUBY
Frederiksborggade 2 3 ,1 3 6 0  Kbh. K.
Tlf. 33  14 30  10
Ma., ti., to., fre. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket

. C . C o m m u n ica tio n s  ..............................
: o leh aven  12 , 2 5 0 0  V a lb y
M in i H o b b y  ..................................................
T å rnve j 3 0 3 ,  2 6 1 0  R ødovre
F ly ing  S ca le  M o d e ls ..................................
M e d e lb yve j 5 4 ,  2 6 10  R ødovre
T a k e -O ff .........................................................
U lsp ilsage r l ,  2 7 9 1  D ra g o r
Lyngby H o b b y  N y t  ....................................
Torve t 9 ,  2 8 0 0  L yngby

.. 31 1 7  0 3  3 3  

.. 31 41 5 0  4 6  

.. 3 6  7 0  01 71

„  3 2  5 3  8 8  28  

„  4 5  8 7  0 2  10  

„  4 5  8 8  8 9  8 7
Je rnb ane ve j 3 A ,  2 8 0 0  Lyngby 
A .R J. S ka la  M o d e lf ly  ................................

SPECIALE: BALSA
N o rd v æ n g e t 12 , 3 5 2 0  Farum

„  4 4  9 9  0 0  3 0

4 ?  3 3  5 4  fiP
B lo m m e v a n g  2 , 3 5 5 0  S la n g e r u p

O n k e l Buchs Legetøj ................................. „  4 7  3 8  3 9  5 9
Je rn b a n e g a d e  3 8 , 3 6 0 0  F rederikssund

λ
FLY - B IL  - BAD

Holte Modelhobby
Ø v e r ø d v e j  11  · 2 8 4 0  H o l t e

E rik  Skou
Telefon: 42 42 01 13

V J

E

Aviomodelli OS Futaba ■ Magnum £
Akku sikkerhed med 

ECA Accu Kontrol Mkll 
Kun 155,-

ECA Markeringslys gør 
din model naturtro 

Kun 185,-
Nørrevænget 106 

3500 Værløse
Eca har specialiseret sig i RC-motorfly og fjernstyringer, samt 
tilbehør. Vores udvalg af byggesæt og tilbehør er af bedste kva
litet og testet enten af os eller i faglitteratur. Hvad enten du er 
begynder eller trænet, er vi altid parat til at hjælpe når du skal 
vælge nyt fly eller udstyr, eller blot har brug for et godt råd. Ring 
til ECA, i dag, og få »et tilbud du ikke kan afslå«.
Tlf.: 42 48 37 38  · Fax: 42 48 37  38 · Ma.-fr. 11-19, lø. 11-13

^iprop Graupner Aviomodelli OS

Øvrige Sjælland:
H o b b y  o g  F r i t id ............................................... 4 9  21 4 5  4 2
R osenkildeve j 2 , 3 0 0 0  H e ls in g ø r
R /C  M o d e lc e n te r A p S  .................................4 2  2 8  6 6  0 0
T ho rsho lm s A lle  6 ,  Tulstrup, 3 4 0 0  H ille rø d
R oskilde  M o d e lh o b b y ..................................  4 2  3 7  0 6  2 2
C le rm o n ts g a d e  10 , 4 0 0 0  R osk ild e
W itz e l H o b b y  ..................................................  5 7  6 7  3 0  9 2
Set. H a n s g a d e  3 8 ,  4 1 0 0  R ingsted
F lyw o o d  .............................................................. 5 3  7 3  6 6  2 2
R am sherred  2 7 , 4 7 0 0  N æ stved
H o b b y  W o d d .................................................... 5 8  3 5  12  3 0
Lange lan dsve j 9 , 4 2 2 0  K o rsø r
J u p ite r H o b b y  ..................................................  5 3  41 21 2 2
Ju p ite rve j 9 , 4 5 0 0  N y k ø b in g  S jæ lla n d
J /L  H o b b y  .........................................................  5 3  4 6  3 7  2 0
Byvej 2 7 ,  4 5 3 2  G is lin g e

Fyn:
O d e n se  H o b b y  ............................................... 6 6  12  21 0 4
S ø n d e rg a d e  2 6 ,  5 0 0 0  O d e n se
Farve - o g  H o b b y  H jø r n e t ...........................  6 2  21 31 31
K los te rp lads  4 ,  5 7 0 0  S ve n d b o rg
N y b o rg  M o d e lh o b b y  .................................. 4 0  16  9 9  5 6
C hris tian s lundsve j 4 7 ,  5 8 0 0  N y b o rg

Jylland:
Rønne M o d e l H o b b y  .................................... 7 5  13  0 8  4 7
T o rve g a d e  5 8 ,  6 7 0 0  E sb je rg

r B E G Y N D E R F L Y N
COLU K Y O S H O  H E L IK O P T E R

r-m20
O>-CQ H IT E C  ANLÆ G 03>=
UJQ -  vi sende r ge rne m;03ca
Q2 J y d s k  H o b b y  C e n t e r

C)C)m
►J Fælledvej 26 -  7000 Fredericia ti

V
75 91 45 40 J

S ø n d e rb ro g a d e  10 , 7 1 0 0  V e jle

Helikopter spec. Rotordiscen ....... 75 88 54 54
Amlundvej 4, Linde Skov, 7321 Gadbjerg

FM  M o d e lte k n ik  ..............................................
H a llu n d b æ k ve j 2 4 , 7 5 4 0  H a d e ru p

9 7  4 5  41 0 8

N o rm a n n s  H o b b y  ........................................
T ie tgens P lads 1 ,8 0 0 0  Å rh u s  C

8 6  21 3 6  15

A v io n ic ...............................................................
F richsvej 2 5 , 8 4 6 4  G a lte n

8 6  9 4  6 0  8 8

D ju rs  H o b b y  ...................................................
N ø r re g a d e  4 , 8 5 0 0  G re n å

8 6  3 2  6 6  0 3

A u to -  o g  S u r f ..................................................
B o rk  H avn , 6 8 9 3  H em m et

7 5  2 8  0 4  5 5

L e g e la n d ............................................................
H o s p ita lsg a d e  15 , 8 7 0 0  H orsens

7 5  61 6 0  11

Pitch S ka la  H o b b y ........................................
R æ vehøjen 5 , 8 8 0 0  V ib o rg

8 6  6 7  6 4  6 4

M ID  H O B B Y  ...................................................
V es te rga de  3 8 ,  8 9 0 0  R anders

8 6  4 3  3 9  2 3

A a lb o rg  H o b b y  S erv ice  .............................
N ø r re g a d e  1 8 , 9 0 0 0  A a lb o rg

9 8  12  13  15

A a lb o rg  h o b b y  S h o p ..................................
V es te rb ro  1 1 5 , 9 0 0 0  A a lb o rg

9 8  13  6 2  6 3

Le if O .  M o rte nsen s  H o b b y  .......................
N ø rre m a rks ve j 6 1 ,9 2 7 0  K la ru p

9 8  31 9 4  2 2

S ka n d in a v isk  M o d e lf ly v e æ n te r .............
P. M unksve j 5 8 ,  9 3 0 0  S æ by

9 8  4 6  21 4 4

H o b b y m a n d e n  ...............................................
S k ib s g a d e  2 , 9 5 0 0  H o b ro

9 8  51 21 66

S ilve r S ta r M o d e ls  ........................................
Ø lsve j 3 5 ,  9 5 0 0  H o b ro

9 8  5 2  0 2  5 5

W in k e lm a n n  Legetøj l /S  ...........................
S trø m g a d e  3 , 9 8 0 0  H jø rr in g

9 8  5 2  0 5  6 5

Jan A b e l ............................................................
M å rb æ k v e j 3 8  M , 9 9 0 0  F rederiksh avn

9 8  4 3  4 8  7 2

i£/ -frX M /X Alt til EL-flyvning. 
Akkuer til alle formål 
fra 50 mA til 20 A.

Mariendalsve] 105
9900 Frederikshavn Telefon 98 42 90 22 / 30 81 48 65

P.EJ. H o b b y ......................................................  9 8  4 8  14  7 7
H avneve j 10 ,  9 9 7 0  S tra n d b y

Bornholm:
O la f  A a k e rm a n n  A p s  ..................................  5 3  9 5  1 7  2 8
S ydhavnsve j 1 -3 ,  3 7 0 0  Rønne

Til forhandlere af modelflyveudstyr: R ing på te le fo n  62 24  12 55
På denne side kan du få en »fagtelefonbogsannonce«: fo r y d e rlig e re  o p lysn in g er.
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KYOSHO Deutschland ~ Nikolaus-Otto-Str. 4 ~ D-24568 Kaltenkirchen
Info Hotline: 0049-4191-85713 (Mandag-Torsdag:14.00-17.30) ~ e-mail: 101573.712@compuserve.com

Step One 
No. 400 
179,-DM

Step One er en kompakt svæver 
med fortrinlige flyveegenskaber.
Specielt for begyndere er 
Step One det rigtige valg.
Modellen er let at håndkaste, 
og går let i termik. Modellen kan også startes 
ved hjælp af gummitov (katapultstart).

Den stærke hvide glasfiberkrop, vingerne og 
højderor og ror er for 90% vedkommende 
frædiglavet. Vingen, højderor og ror er 
opbygget i træ i ribbekonstruktion. Disse dele 
mangler kun at blive beklædt med monokote.

Konstruktionen af Step One er meget simpel 
og stærk, så nýbeyndere kan let blive 
introducered i den facinerende

modelflyvning med RC-svævere Ved at 
fjerne det aftagelige cockpit, er alle RC- 
delene let tilgængelige.

Byggesættet indeholder glasfiberkrop med 
hvid overflade, færdigbygget vinge, haleplan 
og ror i ribbekonstruktion af træ, samt et 
komplet sæt af nødvendige dele og RC- 
fittings, konstruktionstegning, transferesæt 
og byggevejledning.

Tekniske data 
Spænvidde: 1400 mm
Længde: 860 mm
Vingeareal: 22 dm2
Vægt: 500 gram

Spørg din lokale hobbyhandler 
efter det store nye Topaz 

katalog med mere end 100 
farvede s id e r !

mailto:101573.712@compuserve.com

