
Modelflyve
I). 1/6-81, 5. argang. kr. 11.00 inti. moms.

Nu med

Lees i dette nwinner:
★  Laer at flyve 

linestyring
★  To radiostyrede 

svaevemodeller
★  Byg en wakefield!

-  tegning i bladet
★  Vi afprover den nye 

Rossi 15/FI
★  Sadan stober du 

med glasfiber
★  Radiostyrede 

kaempemodeller
... og meget andet!

Send Modelflyve Nyt til 
tre gode venner!
Lees ncermere ρά side 9.



Ετηυρπετ Ή ΒΓ& ΡΤΌ Ρ  nyheder1981

GRAUPNER/JR Ε4
kom ple t saet med 1 s e rv o ..................................kr. 790,00
40 MHz, sm a lb^nde t (10 KHz raster), max. 2 servoer.

GRAUPNER/JR T3014 FMsss
kom ple t saet med 1 s e rv o ...............................kr. 1.995,00
27, 35 el. 40 MHz, u d sk ifte lig t senderm odul. Dual-rate, 
m ixer-funktion , servo-om skiftn ing , max. 7 servoer.

GRAUPNER/JR T1008 FMsss
kom ple t saet med 1 s e rv o ...............................kr. 1.475,00
27, 35 el. 40 MHz, u d sk ifte lig t senderm odul, max. 4 
servoer.

GRAUPNER/GRUNDIG TM 2014 FM
kom ple t saet med 1 s e rv o ...............................kr. 1.926,00
27,35 el. 40 MHz, u d sk ifte lig t senderm odul. Sender 8K 
kan udbygges med dual-rate-m odul, exponentia ls ty- 
rings-m odul, om skifte r-m odu l og/e ller N autic-sk ifte r- 
modul. Norm al servo-poling (andre fab rika te r kan an- 
vendes).

A lle  saet leveres uden s tram k iide  og s& snart de enkelte  typer er godkendt ved P&T. 
Pladsen tilla d e r ikke en fy ldestgarende oprem sning af a lle  fo rtr in  og finesser, men a lt kan laeses i 

nyhedsprospektet N-81, der kan kabes hos forhandlerne.

Katalog 34FS for 1981 pa 528 sider er nu ude hos forhandlerne.

Generaiagentur og import:

lb Andersen Hobby ApS
9620 Aalestrup, tlf. 08-6413 33 Naermeste forhandler anvises gerne.



Specialtilbud
fra FUTABA, Japan til danske modelflyvere!

Futaba FP-4L
NYT FRA FUTABA:
FP-4L findes nu som FM og 40 MHz.

4-kanals anlaeg med 1 servo.
★  Sender i mat, sort kunststof.
★  Udskiftelige krystaller.
★  Senderen har basrehandtag i stal.
★  Stort indbygget maleinstrument i sender.
★  Semi-open gimbal styrepinde.
★  Anlaegget kan fungere pa tor-elementer.
★  Der kan kobes NC-akkumulatorsaet med 

oplader til anlasgget.
★  Den ene styrepind kan omstilles til 

motorkontrol med 2 forskellige 
funktioner. Dele til ombygning folger 
med saettet.

Futaba FP-6GN
6 kanals anlaeg, FM 35 MHz
Scettet indeholder:
★  Sender i matpoleret aluminiumskabinet 

med 180° bevaegelig stottebojle,
incl. krystal.

★  Modtager, super smalband, incl. krystal.
★  4 stk. servoer FP-S26, med kugleleje 

og indirekte drive, track: 3,3 kg/cm.
★  NC-akku til sender og modtager
★  Afbryder med ladestik.
★  Forlaengerledning til servo.
★  D-maerket dobbelt oplader
★  Basrerem til sender.
★  2 forskellige servomonteringer.
★  Til hxer servo er der:

3 forskellige rorhorn, gummityller, 
skiver osv.

Futaba FP-6GN kan leveres pa 
alle 20 frekvenser!

Nyheder fra Futaba
De mange nyheder fra Futaba er nu pa lager 
i Danmark, f.eks. Rate-Gyro, elektroniske 
fartregulatorer, flere nye servoer osv.
Sporg din forhandler om nyhederne.

Futaba Danmark har naesten alle reservedele 
pa lager og har selv vasrksted i Kobenhavn.

Import og en gros:

Futaba
Danmark
Kastagervej 27, 2730 Herlev, tlf. 02-91 01 01
Forhandler anvises



SOMMER-TILBUD

Hojrup Hobby, 0stergade 52, 9800 Hjorring, 08-92 50 73
Aalborg Hobby Service, Norregade 18, 9000 Aalborg, 08-12 13 15
Renders Hobby og Leg, Radhustorvet 4, 8900 Randers, 06-42 58 14
Hobby House, Paradisgade 12, 8000 Arhus C, 06-12 00 62
Legeland Hobby og Leg, Hospitalsgade 15, 8700 Horsens, 05-61 60 11
Hobby Hytten, Nygade 4, 8600 Silkeborg, 06-82 13 52
Teddy Legetoj & Hobby, Norretorv, 7100 Vejle, 05-82 39 14
Kolding Hobby, Sondergade 21, 6000 Kolding, 05-52 07 22
Vestjysk Hobby, Kongensgade 142, 6700 Esbjerg, 05-12 23 06
Jefsen Hobby & Elektronik, 0stergade 5-7, 6400 Senderborg, 04-42 58 88
Odense Hobbyforretning, Vesterbro 42, 5000 Odense, 09-12 21 04
Farve & Hobbyhjornet, Klosterplads 4, 5700 Svendborg, 09-21 31 31
Glafa Hobby, Norregade 5, 4100 Ringsted, 03-61 51 61.
Stengades Hobbycenter, Stengade 31, 3000 Helsingor, 02-21 04 60

Tag til Rodovre 
nar det gaelder modelflyvning,

RC-biler og -bade!
Vi har et kaempeudvalg samt mange tiibud til priser

uden for konkurrence:
F.eks. Futaba FP-6GN 6-kanals FM-anlaeg pa 35 MHz

til kun 2.998,- kr.
Eller 5 liter braendstof til kun 109,- kr.

STORT UDVALG I MODELLER fra G raupner, Robbe, DMI, Carrera, Pilot mm. 
RC-ANLtEG: Futaba, G raupner, M icroprop, Robbe mm.

L0SDELE til anlseg haves pa lager.

PROFILHAiFTER: Eppler-Profile 1, Eppler-Profile 2 og NACA-Profile. 
Uundvasrlig for den seriose modelflyver.

FAGTIDSSKRIFTER: Flug — RCM — Radio Models — Aeromodeller — Modell
A uto Modell — Schiffs Modell.

Aktiv RC-mand bag disken. Vi sender overalt.

R0DOVRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rodovre. Tlf. 01-70 19 04.
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En driftsikker, gyro-stabil flyvemaskine, der er naesten 
umulig at odelaegge. Styrbar om tre akser. Starter og 
lander lodret.
Begynderen kan straks flyve TURBOPLAN, og for den 
erfarne RC-pilot er der ubegraensede muiigheder, f.eks. 
slaeb af svaeveplan, lasttransport og fotografering.
Flyv TURBOPLAN med en hetikopters muiigheder, men 
uden at fa »helikopter-stress«.

Tekniske data, type RW 96:
V ingediam eter: 960 mm 
M otorstarre lse : 6,5-15 cm 3 
S tigehastighed, max.: 15 m/sek. 
H astighed, vandret, max.: 22 m/sek. 
Egenvaegt: 2,0-3,5 kg.
N y tte las t (ved 10 cm 3 motor): ca. 1,5 kg. 
N odvendig t anta l s ty re funktioner: 3.

En ny dimension 
i RC-flyvning
For alle, der gerne vil 
flyve, og alle, der flyver.

Giv gas og lad den svaeve, medens du laegger 
senderen fra dig — det kan du kun med TURBOPLAN.

Vejl. udsalgspris incl. 22% moms kr. 2.485,-
(M otor og RC-udstyr m edfo lger ikke)

Hvis du mister kontrollen over TURBOPLAN, vil den 
med neutral styrefunktion straks svaeve stationaert, 
hvorved styrt undgas.



Med den nye Plura-faerdigkrop og 
Siros-vinger, faerdigt haleplan, 
underste l med hjul, 
m otorbefaestige lse, tank  sam t a lt RC- 
tilbehor. Med Progo s ik re r De Dem en 
kom ple t udstyre t frem ragende model 
t i l en fo rde lag tig  pris.
Progo, der har sem i-ska la  »Cessna- 
look«, er hurtig  og le t at bygge. 
Takket vaere sine udmaerkede, 
fredsom m elige  flyveegenskaber er 
Progo ideel t i l  nye RC-piloter. Men 
den er ogsa rig tig  som

traeningsm odel fo r v iderekom no 
pilo ter.
E legance, hoj grad af fo ra rbe jdn lng  af 
de t le tbyggede byggesaet sam t 
ukritiske  flyveegenskaber 
kendetegner Progo.

Tekniske data:
Spaendvidde: 1580 mm
Planareal: 48,3 dm 2
Vaegt, flyveklar: ca. 2400-2500 g
Motor: 3,5-7,5 cm 3

____



Modelflyvenyt 3/81
Redaktion:
Per Grunnet (ansv). Mariendalsvej 47.

5610 Assens. 09-71 28 68.
Jergen Braaby (radiostynng),

Bredager 37. 2670 Greve Strand,
02-90 17 66.

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

Jargen Korsgaard (fritflyvning),
Ahornweg 5, 2391 Ellund, Tyskland,
009 49 46 08 68 99 (fra Danmark).

Medarbejdere ved dette nummer:
Leo Eriksen, Benny Furbo, Steffen Jensen, Ben
ny Juhlin, Erik Knudsen, Niels Lyhne-Hansen, 
John Mau, Ole Meyer, Preben Norholm, Flem
ming Pedersen, Palle Pedersen, Leif Petersen, 
Luis Petersen, Hans Rabenhoj, Claus Tonnesen, 
Carsten Ullerup.

Kontor og ekspedition:
Tidsskriftet Modelflyvenyt,
Mariendalsvej 47, 5610 Assens.
Postgirokonto: 7 16 10 77.
Tlf. 09-71 28 68 (hverdage 10-12).

Udgiver:
Dansk Modelflyve Forbund 
Harlosevej 184, 3400 Hillerod.

Abonnement for 1981 (6 numre) koster kr. 65,-, 
som indsaettes p& bladets postgirokonto.

Lossalg: Modelflyvenyt forhandles i lossalg i 
storre kiosker til kr. 11,- pr. stk. Kioskdistribution: 
Dansk Blad Distribution, tlf. 01-13 30 45.

Flytning:
Modelflyvenyt sendes til abonnenterne gennem 
Avispostkontoret. Ved flytning skal abonnenter 
derfor meddele det lokale postkontor, at man 
abonnerer ρέ bladet — derefter sorger postkon- 
toret for, at Avispostkontoret far meddelelse om 
adresseaendringen.

Udgivelsesterminer:
Modelflyvenyt udkommer i begyndelsen af m^ne- 
derne februar, april, juni, august, oktober og de- 
cember. Annoncemateriale skal vaere os i haende 
senest en mdned far udgivelsen.

Sats, montage, repro: H.P. Sats l/S, Assens. 
Tryk: Eks-skolens Trykkeri Aps, Kbh.

Materiale til Modelflyvenyt:
Indlaeg og artikler til Modelflyvenyt sendes til re- 
daktaren af det pagaeldende stofomrade eller til 
bladets adresse. Meddelelser, der skal indg& un
der modelflyveunionernes officielle meddelelser, 
skal dog sendes til de pagaeldende unioners se- 
kretariater. Redaktionen patager sig intet ansvar 
for uopfordret indsendt materiale, men vi gar vo- 
res bedste!

Redaktionen sluttet d. 20/5-1981.
Dead-line for nr. 4/81: 29/6-1981.
Modelflyvenyt 4/81 udkommer primo august.

Forsiden viser dennegang, at modelflyvning i 
hvert fald ligner en idraetsgren, selvom Dansk 
Idraets Forbund ikke kan indse det. Det er Tom 
Oxager, der starter sin fritflyvende motormodel. 
Billedet er taget ved VM i Taft 1979.

Indhold:
Afprpvning af Bud Nosen byggesaattet
til RC-jumbomodellen Mr. Mulligan.......... side 10
Hans Rabenhej starter en artikelserie for 
modelflyvere, der vil flyve med line·
styrede modeller.................................  12
Skalahjornet.........................  17
Wakefleldmodel for begyndere...... ....................18
Luis Petersen har haft lejlighed til
en kort test af den nye Rossi 1 5 ____________ 22
Hr. Hyst — en mini-mini RC svaever_________ 27
Claus Tonnesen beskriver sine overvejeiser
i forbindeise med en ny RC-svaever_________ 28
Braendstoftanke a f.... balsatrae!___________ 29
Et RC-skalafly bliver til — Benny
Juhlin beskriver Westland Lysander________ 30
Mest for begyndere: Drag laere af
dineuheid......................................................... 32
Stobning af emner i glasfiber............................. 33
Laeserbreve.......................................................... 34
Skalatraef i Filskov 1981 ..................................... 35
Konkurrencereferater......................................... 36
Orientering fra Fritflyvnings Unionen............... 41
Orientering fra CL-unionen................................. 42
Orientering fra RC unionen................................ 43
Opslagstavlen...................................................... 45

COMBATKURSUS — Men Henning Forbech 
som byggevejleder begyndte vi lordag d. 14. 
marts kl. 10 om formiddagen med at bygge en 
kopi af sidste ars DM-vinder i combat, »Jolly 
Roger«. Der deltog 15 mand, henholdsvis fra Al
borg, Sonderjylland og Rydhave, hvor kurset 
blev afholdt. Formiddagen gik med at sarnie 
midtersektion og udskaering af vinger. Om efter- 
middagen fik alle samlet deres model, og mens 
limen torrede var der lejlighed til at flyve diesel 
combat, da vejret var udmaerket. Om aftenen 
blev modellerne beklaedt, og dagen sluttede med 
en gang kampteknik.

Sondag blev motorfundamentet monteret og 
de sidste ting klargjort til eftermiddagens flyv- 
ning, men vejret var i det darlige hjorne den dag. 
Det blaeste og var bidende koldt, men de fleste 
kom dog i luften og fik en fornemmelse af at 
flyve gloderorscombat. Kurset sluttede kl. 16 
med en kop kaffe hos Hans Rabenhoj. Det blev 
et godt og laererigt kursus, hvor alt klappede per- 
fekt. Erik K. Kristensen

TRtEPROPELLER — Midtjysk Modelbyg har 
sendt os dette billede af deres lamellimede trae- 
propeller. Propellerne laves med diametre fra 
14” til 30” , og ud over de almindelige to-blade- 
de laves der ogsa 3- og 4-bladede propeller. Pri- 
serne ligger fra ca. 70 kr. op til ca. 400 kr.

DIF SAGDE NEJ — Ved behandlingen i 
Dansk Idraets Forbunds bestyrelse af 
modelflyveforbundets ansogning om op- 
tagelse i DIF stemte et stort flertal imod, 
at ansogningen blev imodekommet. Kun 
12 af bestyrelsens 60 medlemmer onske- 
de, at modelflyverne skulle optages — re- 
sten stemte imod.

Dansk Modelflyve Forbunds forhand- 
lere — Thomas Koster, Bjorn Krogh og 
Luis Petersen — var til stede ved DIF’s 
bestyrelsesmode og begrundede ansog- 
ningen samt besvarede sporgsmal. I nas- 
ste nummer af Modelflyve Nyt vil for- 
bundets bestyrelse kommentere DIF’s af- 
visning.

WAKEFIELD-BYGGES7ET — Det er ikke bare 
her i Danmark, at wakefield-klassen er ved at 
vinde stor popularitet. I Sverige og USA har in- 
teressen vist sig at vaere sa stor, at der er sendt 
byggesast pa markedet til wakefieldmodeller. 
Den svenske fremstilles af Modell Produkter, og 
modellen hedder »Tiilka« og er konstrueret af 
Bror Eimar, som adskillige gange har vaeret pa 
det svenske landshold. Den amerikanske hedder 
»Wake Up« og produceres af firmaet Champion 
Model Products.

LINESTYRING I KINA — Som det er fremgdet bade ved VM i Taft 1979for fritflyvende og ved VM 
i Polen fo r  linestyringsmodeller 1980 er Kina tilbage som modelflyvenation i international sammen- 
hceng. Billedet her viser, at der ogsa er gang i begynderarbejdet i Kina. Modelflyvning dyrkes bl.a. 
som ungdomsskole-kursus — i forgrunden ses et par linestyrings-trcenermodeller, mens man i bag- 
grunden kan skimte andre a f ungdomsskolens aktiviteter — bl.a. harmonikaspil. Billedet er taget i 
1980 og udsendt a f det kinesiske nyhedsbureau, Xinhua.
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Olav Hune dod 
d. 20. maj 1981
Det er med stor sorg, at vi ma meddele, at 
vores ven og modelflyvekammerat Olav Hu
ne er omkommet ved et trafikuheld, 34 ar 
gammel. Olav blev kendt som modelflyver, 
da han i 1976 kom til KM og nassten samtidig 
startede modelflyveklubben Kjoven i Birke- 
rod.

Han har hele sin modelflyvetid gjort et 
stort stykke arbejde for at fremme linestyret 
modelflyvning, og Olav har som fa kunnet 
kombinere sin egen deltagelse i konkurrencer

med arbejdet med klubben og begynderne. 
Han kunne endog afse tid til at vaere leder af 
sommerlejren 1978.

Olav vil altid blive husket af sine mange 
venner for sit udadvendte og venlige vassen 
og for sin store hjaelpsomhed. Olav vil ikke 
alene blive husket for sine faerdigheder, men 
ogsa for sit altid str^lende humor og store 
smil, samt naturligvis for sit store arbejde 
for linestyret modelflyvning i Danmark.

/Eret vasre Olavs minde. Benny Furbo

DANSK KLUB I TYSKLAND — Harreslev 
Modelflyveklub ligger i Sydslesvig, ca. 4 km 
syd for den danske graenseby Padborg. Har
reslev er en by pa ca. 10.000 indbyggere og 
fungerer pa det nasrmeste som en forstad til 
Flensborg og hedder pa tysk Harrislee. Men 
det danske navn er vel det oprindelige! Klub
ben startede via et byggekursus i august 1972 
pa Harreslev Fritidshjem, men i januar 1973 
blev den formelt stiftet med 10 medlemmer. 
Siden da har en maengde fritflyvere faet ac
res laerdom her, og i dag er der 12 medlem
mer, heraf 5 nybegyndere pa Abdul og den 
legendariske Mini-Max. 1 19S0 fik Bjame 
Geipel instruktorbevis gennem et kursus for 
idraets- og ungdomsforeningsinstruktorer i 
almen undervisningslaere. Den modelflyve- 
maessige baggrund for hans relativt nystarte- 
de instruktorvirke har han faet gennem flere 
ars bygning og flyvning med modeller i klub
ben.

Bjarne tager sig specielt af de nye folk hver 
mandag aften, men af og til dukker der ogsti 
et par af de mere garvede op for at nusse med 
et eller andet. Hver onsdag bygges der ogsa, 
men her kommer de mere erfarne og sysler 
med deres egne ting, fortasller de sidste nye 
vitser, og folger til tider med i stillingen i den 
tyske forbundsliga over radioen. Af og til far 
undertegnede lov til at give et par gode rad 
og tips om bygge- og flyveteknik. Endvidere 
har jeg ogsa fornojelsen af at save krydsfi- 
nerprofiler ud til medlemmerne pa klubbens 
bandsav — og snart skal vi til at bruge en lille 
drejebasnk, som klubben fornylig har faet 
bevilget penge til.

Hvert ar omkring januar maned afholder 
vi en generalforsamling, hvor det vigtigste er 
at kritisere bestyrelsen, samt at konsumere 
polser/sodavand/ol, som klubbens soda- 
vandskasses overskud spenderer. Det er altid 
en vellykket aften.

Flyvemaessigt ser det lidt morkt ud herne- 
de, idet vores flyveplads er nogle sma marker 
op til den dansk/tyske grasnse. Markerne 
kan kun benyttes, nar der ikke star afgroder 
pa dem, sa vi er glade, nar der er konkurren
cer oppe i faedrelandet. Harreslev Danske

Olav Ernst checker sin Abdul

Skoles slojdsal laegger lokale til byggeafte- 
nerne, og dens sportsplads er sa stor, at der 
kan hojstartes med halv linelaengde i stille 
vejr, sadan til lidt grovtrimning. Wakefield- 
modeller kan ogsti trimmes med 100 omdrej- 
ninger pa pladsen.o

Klubben gor mest ud af Al-modeller for 
tiden, men et par nye A2’ere og wakefields er 
ved at tage form her i foraret.

Jergen Korsgaard
Bjarne Geipel i fcerd med at skoere propel.

RADIOSTYRET FRISBEE — Eller hvad man 
nu kommer til at taenke pa, nar man ser et appa- 
rat som det pa billedet viste. Den hedder »Tur- 
boplan« og udmaerker sig altsa ved at kunne 
flyve som en mellemting mellem et konventionelt 
modelfly og en helikopter. Flyet er resultatet af 
flere &rs udviklingsarbejde pa den ostrigske Air- 
com Flugtechnik-fabrik. Det skulle vaere utrolig 
let at Imre at flyve radiostyring med sadan en 
svend. Den er selvstabil, sa hvis noget begynder 
at ga gait, sa slipper man bare pindene — hvor- 
efter flyet stabiliserer sig i luften. Skulle motoren 
stoppe undervejs, sa svasver det bare ned til jor- 
den og lander blidt. »Turboplan« importeres til 
Danmark af Dansk Hobby, og man regner med 
at have byggesaettet ude i forretningerne i lobet 
af nogle uger. Vi haber at vende tilbage til emnet 
med en test af apparatet. Til den tid har vi maske 
ogsa fundet ud af, hvad man skal kalde appara
tet — en model er det i hvert fald ikke!

VI PR.ESTENTERER — Vmderen af NFFS In
ternational Postal Meet 1980: Heinzi Lorenzen 
tra Harreslev Modelflyv eklub. Heinzi vandt A1-. 
klassen med over dobbelt sa mange sekunder 
som nr. 2. Flot klaret! Flyvningerne skulle afvik- 
les i september/oktober 1980, og Heinzi lavede 
sine 5 maxer samt 3 fly-off starter i forbindelse 
med DM i Ringsted, hvor vejret om sondagen 
var fantastisk godt.

PERFECT-PAINT — Dette er navnet pa en nv 
polyurethanbaseret hobbymaling fra det ameri- 
kanske firma R&S Hobby Products. Vi har 
modtaget farveprover — der er et rimeligt ud- 
valg, specielt vil skala-flyvere kunne finde de 
farver, de har brug for. Perfect-Paint bliver 
markedsfort her i Iandet sidst pa sommeren.

ENGELSK VM-HOLD — Efter en langvarig og 
bevasget udtagelsesprocedure er det engelske 
landshold omsider blevet udtaget. Der er blevet 
flojet ialt 21 starter i hver klasse, og de tre bedst 
placerede pa grundlag af disse starter udgor hol- 
det. I F1A droppede forstemanden mindre end 
et minut pa alle disse starter! Og vejret var ikke 
helt let i alle runder. F1A: Peter Williams, An
thony Cordes og Andy Crisp. FIB: Ron Pollard, 
Dave Hipperson og Roy Miller. F1C: Ken Faux, 
Stafford Screen og Ray Monks. Dave Hipperson 
har trukket sig fra FIB-holdet, og ind kommer i
stedet Bryan Spooner.

FlA -holdet er »begynderne« i international 
sammenhasng, omend bade Williams og Crisp 
har vaeret pa VM-hold tidligere. Sjovt er det, at 
man pa de tre folgende pladser finder en af de 
mest erfarne trioer inden for engelsk A2-flyv- 
ning: Mike Fantham, Elton Drew og Jim Bagu- 
ley. Mike Fantham kom kun 1 sekund efter An
dy Crisp.....!
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VERDENSREKORD — Hideo Enomoto fra Ja
pan floj med sin indendorsmodel en flyvning pa 
25 min. og 24 sek. d. 3. februar i ar. Javist, der 
er nogen, der har flojet over 50 minutter in- 
dendors — men denne flyvning foregik i en hal 
med kun 7,95 m til loftet! Og det er en praesta- 
tion! Modellen havde 64 cm spaendvidde, vejede 
1,03 g og havde 1,32 g motorgummi (Pirelli 
1978). Motoren var snoet 1620 omgange.

FLYV I ENGLAND — Den kendte engelske 
fritflyver Martin Dillv er i faerd med at forberede 
noget, som han haber kan blive en »engelsk Poi- 
tou«-konkurrence for fritflyvende. Datoen lig- 
ger fast — d. 25. oktober — og flyvepladsen 
skulle vaere fremragende, den ligger ved Witch- 
ford i Cambridgeshire. En del af baggrunden for 
at arrangere en sadan konkurrence er, at man 
haber, at en stor international konkurrence kan 
puste liv i og give ny inspiration til de lokale en
gelske fritflyvere.

KLISTERM/ERKER — Modelflyve Nyt har 
faet tilsendt klubmaerker fra tre RC-klubber. Vi 
viser dem her og opfordrer andre klubber til at 
sende os deres maerker, hvis de vil have dem i 
bladet.

SOLAR CHALLENGER — Aeromodellers ju- 
ni-nummer indeholder en lang artikel om Paul 
NlcCready’s solcelle-drevne fly. Solar Challen
ger. Artiklen er skrevet af Martyn Cowley, og 
den er nok vsrd at dykke ned i for modelflyvere. 
Skala-fans vil ud fra en god 3-plans tegning vaere 
i stand til at fremstille en model af dette interes- 
sante fly, som ma egne sig fortrinligt til at blive 
bygget som RC-elektrofly. Hvem kommer forst?

Send Modelflyve N yt 
til 3 gode venner!
D u h ar sikkert tre  gode venner, som  vil blive g lade fo r  a t lrese 
M odelflyve N yt. M aske d in  fa r, som  byggede d in  fo rste  m odel fo r dig, 
og som  h ar savnet det lige siden. E ller d in  a rb e jd sk am m era t, som  aldrig  
h a r  tid  til a t k om m e u d  og se dig flyve —  m en h an  vil ellers sa gerne. 
E ller d in  fo rlovede, som  fo ler sig u d en fo r, n a r  d u  sn ak k er om  dit nye 
anlasg m ed d u a l-ra te  og red u k tio n  p a  alle k a n a le r n e ......

Skriv  deres navne og ad resser her p a  kuponen , sa sender vi kvit og frit 
d ine venner et ek sem plar a f  de tte  num m er a f  M odelflyve Nyt!

Ja, send mine venner Modelflyve Nyt. Send det til:

Navn:_________________________________________

Adresse:_______________________________________

Husk at sende 
meddelelser til den 
rigtige adresse!
Meddelelser, der onskes optaget under 
»Orientering fra RC-Unionen«, skal sen
dee til unionens sekretariat, og de ma vae
re fremme senest d. 1. i maneden forud 
for bladets udgivelse. Sender man sadan- 
ne meddelelser direkte til bladet, risikerer 
man, at de bliver forsinkede, idet bladet 
forst skal sende dem videre til unionen.

Postnr./by: _ _________________________ ______________________________________

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________

Postnr./by:________________________________________________________________

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________

Postnr./by:________________________________________________________________

Hvis dine venner bliver sa glade for Modelflyve Nyt, at de vil fortsaette med at ltese det, sa kan 
de indbetale abonnementsbetabet pa det girokort, som vi sender med til dem!

Send kuponen til: Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens
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Leo Eriksen har bygget en 
14-skala model af flyet »Mr. 
Mulligan« ud fra et Bud Nosen- 
byggesaet. Her fortseller han lost 
og fast om sine erfaringer, der er 
indvundet over en periode pa et 
ar.

Sa kom den da endelig. Jeg kunne se det pa 
postens lidende og bebrejdende udtryk, da 
han forsogte at bakse pakken igennem do- 
ren. Vi plejer at modtage sma pakker her 
hos os, og jeg burde nok have underrettet 
»vassenet« om, at der omkring dette tids-

punkt ville komme en forsendelse, der af 
omfang og storrelse v ille overskride den til 
daglig afleverede postmaengde til vort fir- 
ma. Jeg ser endnu far mig hans forskraek- 
kede og forundrede blik, da jeg flaede pak
ken fra ham og hastigt forsvandt ud bag- 
ved, hvor jeg gik igang med at abne den.

Og sa var det virkelig sandt, det man 
havde fortalt mig, kammeraterne pa flyve- 
pladsen og de andre, jeg havde sludret med 
i telefonen, dem der ogsa var grebet af den 
nye epidemi »Jumbofeberen«. Det var sgu’ 
en hel tommerhandel, der la pa gulvet for- 
an mig i kassen, lister i alle storrelser, rund- 
stokke, plader, finer og stalstaenger. Det

hele paent st.ablet og surret, endvidere plast- 
poser med skruer, motrikker, beslag og 
som prikken over i’et, sirligt sammenrullet 
2 laekre tegninger. Jeg blev brat trukket ud 
af min drommeverden ved at nogen prikke- 
de mig pa skulderen. Hele personalet havde 
efterhanden samlet sig omkring mig, min 
kone Hanne og vor halvdagsdame Rita stod 
med korslagte arme og spurgte stille men 
bestemt, om jeg kunne taenke mig at fjerne 
de der braedder fra gulvet, sa man kunne 
komme igang med det, lokalet egentlig var 
beregnet til, nemlig et forsog pa at drive en 
blandet landhandel, sa der maske kunne 
komme nogle skillinger i kassen, saledes at 
jeg kunne fa betalt forste afdrag pa den der 
dynge trae, som de mente matte vaere til den 
solterrasse ude i garden, som Hanne sadan 
havde onsket sig. Af en eller anden grund 
havde jeg »glemt« at fortaslle hende om mit 
kob af et af de eftertragtede stand-off 
‘/4-skala byggesaet: Bud Nosen’s »Mr. Mul- 
ligan«.

Materialer og skalalighed
Forventningens glasde er den storste, har en 
eller anden klog fyr engang sagt, og jeg 
matte give ham ret, da jeg for ca. et ar siden 
begyndte bygningen af »Mr. Mulligan«.

Til venstre ses Mr. Mulligan i 198O-udf0relsen. 
Ncesen er for lang. 0verst pa siden fremviser 
Leo Eriksen slo/t modellen i dens endelige 
udformning med skalarigtig noeseparti.
— Det var umagen vcerd!
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Byggescet: Bud Nosen 
Spaendvidde: 2,70 m 
Vcegt: 11 kg.
Beklcedning: Coverite, permagloss 
Radio: Multiplex Proff.
Motor: Quadra 32 cm5 
Propel: 20 x 6 Zinger 
Ejer: Leo Eriksen, »Nuserne«

Nar jeg sa idag sidder og nyder synet af den 
faerdige model, ma jeg sige »og dog ....«

Men lad os ga godt og vel et ar tilbage. 
Jeg har slaebt byggesaettet op i hulen og be- 
gynder sorteringen af de forskellige dele, li
ster, plader mm. Efter at have fjernet gum- 
miband og tape bliver det hele lagt ud pa 
bord og gulv. Det er rart at vide, at alt man 
skal bruge nu ogsa er med i kassen, og san- 
delig om ikke det var der alt sammen, hver 
en stump. Godt nok var 4 lister braekket, 
det kan jo  ske, »Bud« kan jo  ikke sta og 
kontrollere alle byggesasttene selv, sa det 
skal vasre ham tilgivet. Jeg gar delene naer- 
mere efter, ta ’r lidt pa listerne og knaekker 
8 lister mere. Ved naermere eftersyn, og ef
ter at have skelet over til Q uadra’en pa bor- 
det, beslutter jeg at kassere alle listerne til 
kroppen. Nu ta ’r tingene pludselig fart, jeg 
gar det hele grundigt igennem og ma kon- 
statere, at balsalister, balsaplader og finer 
er af meget darlig kvalitet. Den kasserede 
dynge pa gulvet vokser, og den brugelige pa 
bordet bliver tilsvarende mindre.

Jeg gar sur i seng den aften og undlader 
at tage Bud Nosen med i min aftenbon.

Naeste morgen bestiller jeg en ny stak li
ster og balsaplader, livet skal jo  ga videre, 
og jeg gleeder mig allerede til at komme i 
gang med bygningen af modellen. Samme 
dag falder jeg over et gammelt hobbyblad 
og ser til min forundring og glaede en pragt- 
fuld treplanstegning af — ja, hvad tror I —■ 
»Mr. Mulligan«! Lynhurtigt far jeg kopie- 
ret tegningen over pa cellofan, sa den kan 
projiceres op pa vseggen, hvor tegningen til 
byggesaettet i forvejen er sat op. Jeg stiller 
skarpt, far skalategningen op i samme stor- 
relse som byggetegningen, og ma konstate- 
re, at Bud Nosen stand-off skala efter min 
mening ma betegnes som meget langt fra 
skala.

»Frist mod, Antonius,« taenkte jeg, »nar 
alt kommer til alt drejer det sig jo  kun om 
smajusteringer, sasom et andet cowl, et an- 
det understel med tilhorende hiulskasrme, 
blodere afrunding af kroppens linier og 
former.« Til min glaede passede sideroret 
efter skalategningen, men til gengaeld var 
flyet alt for langt. Jeg besluttede at bygae 
modellen med omtalte modifikationer, 
undtagen lige det med den lange naese. Kon 
var den ikke, men det har altid irriteret 
mig, nar man har bygget en let model, at 
man sa bagefter skal odelaegge det hele ved 
at haelde 1 kg bly i nassen for at fa tyngde- 
punktet pa plads.

En lang naese ....
Jeg skal ikke traette laeserne med den videre 
bygning af modellen, men ma konstatere, 
at fundet af den famose treplanstegning be-

stemt ikke havde gjort tingene lettere for 
mig. Nu star »Mr. Mulligan« igen klar til 
proveflyvning, og nar jeg siger igen, ma det 
indrommes, at det gjorde den ogsa sidste 
efterar, men se, det var jo  det med den lan
ge naese og blyet. Sadan set fik jeg ret med 
hensyn til den maengde bly, nemlig ca. 1 kg 
skal der i en Jumbo-kortnaese, men da Bud 
Nosen havde taenkt sig modellen udstyret 
med en 10-15 cm3 motor, og abenbart har 
konstrueret hele mollen efter den recept, 
matte »Mr. Mulligan« med en Quadra i 
snuden monteres med ca. 1 kg bly i halen!!! 
Da »Mr. Mulligan« i forvejen var velnaeret 
pa ca. 10 kg, kunne jeg se, at der var ved at 
ga inflation i planbelastningen. Derfor 
hjem med dyret, afkortning af naesen 5-10 
cm med de dertil horende besvaerligheder.

Men nu, kaere venner, nu skal der flyves, 
og hvad bedre er, »Mr. Mulligan«s naese er 
blevet skalarigtig. □

Linestyrede
kunstflyvningsmodeller
HR 46:
Spaendvidde 80 cm. motor 2,5-4 cm3. 
Pris: 130 kr.

Little Bugbear:
Spaendvidde 60 cm, motor 0,8 cm3 
(med tank). Pris: 68 kr.

Begge modeller er konstrueret med 
undervisning for oje, og de er nemme 
og hurtige at bygge og samtidig 
staerke og velflyvende.

Desuden har vi endnu den lille Telco 
Turbo Tank C02 motor til introdukti- 
onsprisen 220 kr.

HR Modeller
v. Hans Rabenhoj 

Holstebrovej 38, 7830 Vinderup 
07-44 21 28 (traeffes bedst 17-18)

Abonner pa Modelflyve
Fa Modelflyve Nyt leveret gennem brevspraekken hver gang det udkommer! Pa ku- 
ponen herunder kan du bestille abonnement for resten af 1981 (3 blade) til 33 kr.

Enkeltnumre og samlebind
Du kan ogsa bestille gamle numre af bladet. Kryds de numre af, som du onsker, pa 
kuponen herunder. Da vi ikke laengere kan tilbyde komplette gamle argange, saetter 
vi prisen efter hvor mange gamle numre, du keber.

Modelflyve Nyt saelger ogsa praktiske og solide samlebind, som hver rummer op 
til 12 blade, altsa 2 argange. Samlebindene leveres i farverne gul, rod og bla (solvfar- 
ven er p.t. udsolgt).

OBS: Betal forst, nar du far en regning fra os! Vi ekspederer din bestilling i lobet af 
et par dage. Sammen med varerne modtager du en regning og et girokort, sa du ved 
praecis, hvor meget du skal betale. Betal venligst til bladets girokonto — det for- 
enkler vores regnskab!

Hvis du ikke vil ktippe i bladet.  sa send din bestilling i et brev eller pa et poslkort. Husk tydelig afsenderadresseI

Hermed bestiller jeg:
□  Abonnement for 1981 fra nr. 4/81 

(3 blade), pris kr. 33,-.
Folgende enkeltnumre (kryds af):

Nr. 1 N r .  2 Nr .  3 N r .  4 Nr .  5 N r .  6

1977 ■ □ ■ □ □ —

1978 □ ■ □ □ □ □
1979 ■ □ □ □ □ □
1980 ■ □ □ □ □ □
1981 □ □ □
Samlebind a kr. 24,- incl. porto:

□  gul □  bla □  rod

Priser pa gamle blade:
Blade fra 1977-1980:
Ved bestilling af 1 eller 2 blade er stykprisen 
inch porto kr. 9,-.
3, 4 eller 5 blade koster 7,50 kr. pr. stk. incl. 
porto.
Over 5 blade koster kr. 6,- pr. stk. incl. por
to.
TILBUD: Alle 18 numre fra 1977 til og med 
1980 samlet koster kr. 80,- incl. porto.,
Enkeltnumre fra 1981 koster 11,- kr. pr. stk. 
incl. porto.

Navn:____

Adresse:_

Postnr./by:



Begynd linestyring
med en kunstflyvningsmodel
-  Og Ices her, hvordan du lettest kommer 

igang med denne form  fo r  modelflyvning

Hans Rabenhoj phbegynder her en 
serie i tre afsnit, hvori han vil give 
vejledning og gode rad til de 
modelflyvere, som vil i gang med 
linestyring. I dette nummer 
handler det om valg af motor, 
model og bygning af modellen.

Hvert ar starter mange mennesker med at 
bygge model og flyve en eller anden form 
for modelflyvning. Samtidig ma vi konsta- 
tere, at kun en lille del af denne gruppe 
fortsaetter med denne form for 
hobby/sport.

Naturligvis er der et stort frafald, hvor 
vedkommende fandt ud af, at det ikke lige 
var sagen at beskaeftige sig med dette — 
men det storste frafald er uden tvivl den 
gruppe, der har brugt meget tid og somme 
tider ogsa mange penge uden at opna til- 
fredsstillende resultater, der sa kan motive- 
re til videre aktivitet.

Jeg vil gerne i det folgende give en anvis- 
ning pa, hvordan du kan komme igang med 
at flyve med linestvrede modeller pa den 
nemmeste og billigste made — og samtidig 
have god mulighed for at det lykkes for dig.

Det forste og bedste rad jeg kan give dig 
er at indmelde dig i en klub, hvor du kan fa 
vejledning i bade at bygge og bruge dit ma
teriel. Desuden vil du i en klub fa glaede af 
kammeratskabet, som er en vigtig faktor 
inden for modelflyvning.

Der findes forskellige former for linesty- 
ret flyvning, men du bar starte med at byg

ge en kunstflyvningsmodel, der er den 
mindst kritiske at bygge og flyve. Disse mo
deller er udmaerkede til at traene dig i at 
flyve samt til at laere dig at kore med moto- 
ren.

Valg af motor
Dette er det allervigtigste og mest kritiske 
punkt, nar du vil igang med at flyve linesty
ring. Mange tror, at kober de bare en tilpas 
dyr motor, s i  m& den sag vaere i orden — 
men det er ingenlunde korrekt. Sagen er 
nemlig den, at vi skal anvende en motor, 
der har en helt bestemt made at kore pa. En 
linestyret kunstflyvningsmodel ma nemlig 
ikke flyve for hurtigt, da du sa ikke kan na 
at lave manovrer inden for det begrasnsede 
rum modellen flyver. Desuden skal moto- 
ren kunne traskke modellen sejt og stabilt 
gennem alle manovrer, hvilket naturligvis 
kraever sejtraekkeevne, men ogsa — og lige 
sa vigtigt — at motoren kan traekke braend- 
stof frem selv under den kraftige manovre- 
ring og dermed kore stabilt og sikkert.

De ting, jeg her har opremset, forklarer, 
hvorfor en racermotor (hvilket mange af de 
fine RC motorer egentlig er) er komplet 
uanvendelig til linestyret kunsiflyvning — 
ja, det vil v aere lige sa tosset at anv ende en 
sadan motor, som at montere en Ferrari ra- 
cerbilmotor i en gra Ferguson traktor og sa 
ploje med den. Det vil uden tvivl lyde godt, 
men vil ellers vaere uanvendeligt.

Du skal nu hen og skaffe dig en motor, 
og denne bor vaere pa 2,5-3,5 cm3, da der 
findes egnede motorer i denne storrelse,

BREV

Frankeres
som

brevkort

Modelflyvenyt 
Mariendalsvej 47 
DK-5610 Assens

samt egnede modeller i et fornuftigt pris- 
leje.

Lad vaere med at kobe de mindre moto
rer til at begynde med, da de har for lidt 
motorkraft og dermed er for svaere at flyve 
med.

Der er 5 krav, vi gerne vil have tilgodeset 
af en begyndermotor: Den skal vaere 1. ro
bust, 2. nem at starte, 3. af god kvalitet, 4. 
med god ydelse og 5. til en rimelig pris.

Ad 1. En begyndermotor far ofte nogle 
knubs, og ma derfor vaere kraftigt bygget. 
Forestil dig, at du foretager »en lidt hard 
landing« (=  nedstyrtning), motoren bliver 
opbremset fra de ca. 14.000 om dr./m in. til 
stilstand inden for brokdele af et sekund, 
og dette giver nogle kraftige pavirkninger 
af krumtap og plejlstang, der jo  gerne skul- 
le holde til det.

2. Motoren skal vaere let at starte, sa ti- 
den pa flyvepladsen ikke bruges til startfor- 
sog. Desuden skal den ogsa vaere nem og 
ukritisk at indstille, sa flyvningerne lykkes.

3. Kvaliteten skal vaere i orden, sa moto
ren far en rimelig levetid. I den forbindelse 
kan naevnes, at motoren ikke behover at 
vaere forsynet med kuglelejer — slidstyrken 
kan alligevel vaere fuldt ud tilstraekkelig.

4. Ydelsen bor vaere pa 0,30-0,40 HK, sa 
du har motorkraft nok.

5. Prisen pa motoren vil vaere noget af- 
haengig af, i hvilken udstraekning oven- 
naevnte 4 punkter tilgodeses, men motorer- 
ne ligger normalt p.t. i et prisleje pa ca. 
200-400 kr. inch lyddaemper.

Der findes naturligvis mange motorer, 
der er anvendelige, men a f  de typer, vi har 
haft bedst kendskab til og erfaring med, og 
samtidig motorer, der stadigvaek kan skaf- 
fes, kan folgende gloderorsmotorer anbefa- 
les: OS Max 15 (2,5 cm3), OS Max 20 (3,2 
cm3), Fox 15 Schniirle (2,5 cm3), Fox 19 
(3,2 cm3), Super Tigre G20/15G (2,5 cm3), 
Webra GIo Star (3,5 cm3) og Enye 15 og 19 
(2,5 og 3,2 cm3). A f dieselmotorer kan 
naevnes: PAW 2,49 DS, Super Tigre 
G20/15D (2,5 cm3), Webra Mach II (2,5 
cm3), Oliver Tiger MK IV (2,5 cm3 hand- 
bygget, koster ca. 700 kr.). Nogle typiske 
begyndermotorer ses pa fig. 1.

Der findes ogsa billigere motorer, som 
man nok bor holde fingrene fra, da kvalite-
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ten er meget svingende, og disse motorer er 
ofte naesten umulige at fa til at kore ordent- 
ligt i manovrer.

Naturligvis kan der findes andre anven- 
delige motorer end de naevnte, men sa bar 
du kontakte nogen, der har erfaring i at fa 
de pagasldende motorer til at kare ordent- 
ligt.

Byggefaciliteter
For det farste skal du have et sted at bygge, 
og har du et hobbyrum til radighed er dette 
selvfalgelig at foretraskke, men absolut ik- 
ke nogen nadvendighed. Arbejder du i dit 
vasrelse, kan du reducere svineriet ved at 
have en stavsuger ved siden a f  dig, og sa 
anvende den hyppigt.

Du skal have en byggeplads, du kan bru- 
ge som bedding, nar vingen skal laves. 
Starrelsen afhaenger af, hvor stor en model 
du vil igang med. Kravene du skal stille til 
pladen er, at den farst og fremmest skal 
vaere helt plan, og desuden vaere sa bled, at 
du kan stikke knappenale i den. Det aller- 
bedste er en abachiplade, men den er dvr. 
En plade bled masonite lagt pa et helt plant 
bord er udmaerket.

A f nodvendigt vaerktoj kan naevnes: 
god, spids hobbykniv, lineal, vinkel, lov- 
sav, tang, skruetraekker, pudseklods evt. 
med palimet sandpapir i forskellige finhe- 
der, knappenale, gummiband og kraftig ta
pe (til at fastholde limede emner), og det 
kan desuden vaere hensigtsmaessigt med en 
balsahovl).

Naturligvis vil det ogsa vaere skont med 
en bandsav, pudsemaskine, sprojtelake- 
ringsanlaeg o.lign., men lad vaere med at 
bruge alle dine penge pa sadanne sager i 
starten — brug dem hellere pa modeller og 
pa at flyve.

Valg af model
Din forste model bor (=  skal) vaere en 
fladkropsmodel. Hold endelig fingrene 
langt vaek fra skalamodeller o.lign., da de 
altid har darligere flyveegenskaber end al- 
mindelige traeningsmodeller.

Den flade krop har mange fordele, hvor-

af man bl.a. kan naevne: Den er hurtig og 
nem at bygge, ligeledes nem at reparere, 
motorinstallationen er nem og motorbetje- 
ningen er ogsa ligetil, motoren bliver kolet 
tilstraekkeligt, og sidst men ikke mindst er 
tanken nem at komme til, hvilket ofte er 
nodvendigt ved de forste hjemmelavede 
tanke, der ofte bliver utaetie eller traenger 
til at blive modificeret.

Naturligvis er den flade krop ikke sa paen 
som hulkropsmodellen. men hvis det gene- 
rer dig. sa brag lidt ::c og energi pa at give 
den en paen bemaling.

A f egnede modeller, der kan skaffes her i 
lander, kan naevnes: Trainer, SIG Akroma- 
ster og HR 46. Der findes ogsa egnede teg- 
ninger s&som: X-3, Peacemaker, Filur.

Bygning af modellen
Nu kan du ga igang med at bygge en flad
kropsmodel. Der er i den forbindelse lidt 
smafiduser, jeg vil gennemga i det folgen- 
de.

Limtyper: Det er et lidt vanskeligt emne at 
komme ind pa, da der er naesten lige sa 
mange meninger om dette emne som der er 
modelflyvere multipliceret med antallet af 
limtyper her i landet. Men jeg vil alligevel 
skrive lidt om det:

For i tiden anvendte vi altid celluloselim, 
sasom Danalim, Lyma C, Britfix 66 og 
UHU Hart, og disse limtyper er stadigvaek 
fuldt ud anvendelige. Der findes jo  ogsa 
mange andre typer lim, og hvilken type der 
skal anvendes, afhaenger af, hvad der skal 
limes, og hvem der skal lime. Til motorfun- 
damenter er en langsomttorrende epoxy ud

maerket, men der er nogle sikkerhedsbe- 
stemmelser, der skal overholdes, og derfor 
vil jeg ikke anvende disse typer i forbindel
se med undervisning eller borns bygning af 
modeller.

Til alle limopgaver kan anvendes den al- 
mindelige hvide »slojdlim«, men man skal 
lige vaere klar over, at den ikke er vandfast. 
Dog er problemet ikke sa stort, da det er 
sjaeldent at modelierne bliver drivvade. 
Denne type lim har dog endnu en ulempe, 
den er svaer at slibe i, sa det kan vaere hen
sigtsmaessigt at finde en anden limtype.

Man kan i stedet bruge Titebond-limen, 
eller SIG’s tilsvarende type, der bade er 
ugiftig at arbejde med og samtidig nem at 
bearbejde, men du kan ogsa vaelge en al- 
mindelig celluloselim, men lad vaere med at 
snuse til den, det er nemlig ikke helsekost.

Der er ogsa kommet de nye cyano-acry- 
lat-Iime pa markedet. De er hurtige til at 
haerde — nogle typer fra 5 sekunder og op 
til Zi minut, sa det er fristende at bruge dis
se, men vent til du bliver mere erfaren i at 
bygge, da disse typer kraever meget nojagti- 
ge samlinger, desuden kan de vaere farlige 
at arbejde med, og born bor overhovedet 
ikke komme i nserheden af denne type.

I forbindelse med limning skal du lige 
vaere klar over, at der stilles store krav til 
fastgorelse af styretojet. Det skal kunne 
holde til en traekbelastning i linerne pa 15 
gange modellens vaegt, og vejer modellen 
500 g, skal den altsa kunne tale en belast- 
ning pa 7,5 kg, sa sorg for at lime grundigt.

Folg ellers byggevejledningen og byg mo
dellen lige — og kontroller tit, sa har du al
le chancer for et brugbart resultat.

HR 46, som Hans Rabenhoj har konstrueret og lover byggescet til. Styretoj: Selv om du folger en byggevejled- 
ning, skal du lige se nogle forskellige ma- 
der, man kan lave lineudforingerne og 
haengslingen af rorfladerne pa.

Lineudforingen kan enten laves af pia
notrad, der gar fra trekanten og ud gennem 
indervingen til selve ojet, hvor linerne fast- 
gores. Det er en slidstaerk metode, og den 
er udmaerket til begynderfly, dog skal du 
passe pa, at tr&den ikke bojes, sa den ikke 
kan ga frit gennem linestyrene med en blo
kering af styretojet til folge (se fig. 3).

Pa fig. 4 er vist en anden form for lineud
foring, hvor man i stedet for pianotrad an- 
vender flexibel wire. Oftest er denne wire af 
rustfrit stal, der ikke kan loddes. Derfor 
anvendes den viste samlingsmetode med 
kobberror, der fastklemmes om wiren med 
en rundtang eller lignende. Dette er vist 
med pile.

fortscettes nceste side
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Fig. 5

C.· ' -  - -

Forlsai fra foregaende side

Denne metode har den fordel, at den ik- 
ke er kritisk for bojninger, men man skal 
dog vaere meget papasselig med at fa klemt 
kobberroret fast nok sammen om wiren. 
Styretojet bor traekproves inden modellen 
faerdiggores.

Haengsling af rorfladerne
De primaere krav, vi ma stille til haengslin- 
gen af rorfladerne, ma vaere letbevaegelig- 
hed samt styrke. Der er flere muligheder, 
og jeg vil vise nogle af de typer, der er egne- 
de for begyndere.

Fig. 5 viser den forste metode, hvor 
haengslet bestar af en god kvalitet tape (evt. 
malertape = »elefanthud«).
a. rorfladerne holdes hen over en bord- 

kant, og tapen monteres som vist.
b. processen gentages pd den anden side.
c. tapen klemmes sammen, sa den kom- 

mer til at klaebe sammen som et haeng- 
sel.

Dette haengsel skal nu beskyttes mod 
braendstof o.lign., og det kan enten go
res ved at lakere bade haengsel og hale- 
plan, se derom under overfladebehand- 
ling.

En anden made at beskytte haengslet 
er at beklaede bade haleplan og haeng- 
sel, se punkt d.

d. Haleplanets underside beklaedes nu med 
plasticfolie — se derom under overfla- 
debehandling.

e. Dette gentages pa oversiden, og planet 
er nu faerdigt. Husk at fjerne folien pd 
det sted, haleplanet limes til kroppen, 
da limen ikke binder ret godt pa plastic- 
folien.

Du kan ogsa selv lave et metalhaengsel, 
som bestar af et stykke rektangulaert blik 
(f.eks. fra en konservesdase) samt et lille 
stykke 1,5 mm pianotrad. Blikket bojes sa 
hen over pianotraden, se fig 6 a.

Der findes ogsa fortrinlige nylonhaengs- 
ler i handelen, og de kan kobes i enhver 
hobbyforretning, se fig. 6 b.

Pa fig. 6 c ser du haengslet monteret mel- 
lem rorfladerne. Nar du skal lave slidserne 
hvori haengslet limes fast, skal du passe pa 
ikke at ga ud gennem siden af haleplanet. 
Dette gores nemt ved at holde med fingrene 
pa hver side a f  traeet, mens du skiftevis gra
ver og skaerer trae ud med hobbykniven, du 
har sa god foling med, hvor kniven befin- 
der sig, og stiver samtidig traeet af, sa det 
ikke braekker.

Denne metode anvendes bade ved nylon- 
haengslet og det hjemmelavede haengsel.

Haengslerne bor limes fast med epoxy, og 
man bor forinden give de bevaegelige led 
lidt olie, sa evt. limspild ikke limer haengs
let fast. Pas pa, at der ikke kommer olie pa

limfladerne, da man derved er garanteret et 
darligt resultat.

Pa fig. 7 ser du endnu en brugbar meto
de. Der er anvendt haengsler af almindeligt 
baendel, der kan kobes i enhver »damefor- 
retning«. Haengslerne limes som vist skifte
vis over og under rorfladerne, og man fdr et 
billigt og staerkt haengsel. Celluloselim er 
udmaerket til dette formal. Sorg for, at der 
ikke kommer lim ned i den bevaegelige del 
af haengslet, da det sa vil komme til at ga 
sejt og evt. knaekke.

Er der kommet lim eller lak i haengslet, 
kan du vaede det med cellulosefortynder og 
bevaege det i et par minutter. Lidt olie kan 
ofte hjaelpe.

Beklaedning af modellen
Der er to hovedformer for beklaedning, ja- 
panpapir der strammes med dope (specielt 
strammende celluloselak), og plasticfolie 
der er en termoplastic, der strammes med 
varme. Hver type har sine fordele og ulem- 
per, sa dit valg af beklaedning afhaenger af, 
hvilken model du bygger.

Brug af japanpapir har den fordel, at det 
giver en let og meget stiv vinge, hvilket gi
ver forbedrede flyveegenskaber. Har du en 
model med en lidt svag og fleksibel vinge- 
opbygning, bor du anvende japanpapir. 
Endnu en fordel er, at vingen kan bemales 
og blive meget flot — men pas pa vaegten, 
og begraens brugen af lak pa de forste mo
deller.

Ulemper ved papirbeklaedningen er, at 
den ikke er ret holdbar, og kan nemt beska- 
diges, og desuden er dopelakkerne efter- 
handen blevet meget dyre.

Ved at bruge plasticfolie til beklaedning 
opnar man en hurtig. nem, paen og billig 
beklaedning.

Ulempen ved denne beklaedning er, at 
den ikke er sa stiv som papirbeklaedningen, 
og bor derfor kun anvendes til vinger med 
en kraftig traeopbygning (hvilket de fleste 
begyndermodeller har).

Har du valgt at beklaede din model med 
papir, skal du dernaest have afgjort, hvil
ken type dope du vil anvende. Der findes 
braendstofsikre typer, der kan tale pavirk- 
ning fra de anvendte braendstoffer. Du kan 
ogsa anvende almindehg dope eller zapon- 
lak, der begge kun er modstandsdygtige 
over for dieselbraendstof. Bruger du disse 
typer, skal behandlingen afsluttes med en 
syntetisk lak, f.eks. Sadolux eller lignende 
(pa terpentinbasis).

Ligemeget hvilken type dope du anven- 
der,s kal traevaerket forst behandles. Giv 
forst alt traevaerk, der skal blive overflade 
pa modellen, dope. Lad dopen torre natten 
over. Slib derefter de vaerste ruheder vaek 
med fint slibepapir. Gentag processen. 
Kroppen beklaedes nu med papir og far der- 
med mindst dobbelt sa stor styrke, hvad du 
nok vil prise dig lykkelig for pa et eller an- 
det tidspunkt.

Bruger du braendstofsikker dope fra SIG 
eller Aerogloss, gor du folgende: Klip dit 
japanpapir til, sa du har 4 stk. til vingen. 
Fugt papiret med vand. Laeg det fugtige pa-
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pir ned pa vingen og stram ud. Papiret er 
nemt at holde pa plads, da det pga. vandet 
klistrer til vingestrukturen. Nu dopes der 
med en pensel ned gennem det vade papir, 
og dopen vil oplose den dope, der forinden 
er tilfort trtevaerket og dermed lime papiret 
til traevasrket. Dopen torrer snart, og papi
ret klaebes til trasvaerket, og vandet for- 
damper og strammer papiret. Gentag pro- 
cessen for resten af vingen.

Bruger du almindelig dope eller zapon- 
lak, bor du beklaede med tort papir, ellers 
er processen den samme. Nar sa papiret sid- 
der fast til traevaerket, fugtes papiret, og 
ved den efterfolgende torring strammer pa
piret op som ved foregaende eksempel.

Sidder beklasdningen ikke ordentligt, og 
er dopen indtorret, sa beklaedningen er li- 
met til modellen, kan du pastryge lidt for- 
tynder til det limede omrade, og saledes 
igen oplose limen (=  dopen) og sa foretage 
din asndring.

Vingen dopes nu. Lad dopen torre natten 
over. Slib med meget fint sandpapir, og slib 
meget forsigtigt, da japanpapiret meget 
nemt beskadiges.

Gentag processen 3-4 gange, og vi har nu 
en forholdsvis glat overflade. Bruger du al
mindelig dope, skal vingen som for naevnt 
have et tyndt lag alkydlak.

Er du forovrigt i tvivl om den pagaelden- 
de lak kan beskytte modellen mod det 
braendstof, der nu skal anvendes, kan du 
lave en maleprove og sd haelde braendstof 
pa lakken.

Skal vingen beklaedes med plasticfolie 
(Solarfilm, Kvikcote, Monokote o.lign.), 
skal den ikke have dope undtagen ude i 
kanten, hvor man kan frygte olieindsivning 
ind under beklaedningen. Se beklaedning 
med plasticfolie pa fig. 8-13.

Af vaerktoj anvendes: saks, kniv, stryge- 
jern med termostat og evt. varmeblaeser 
(strygejernet kan anvendes).

Fig. 8

Forst skal strygejernets temperatur ind- 
stilles. Stil forst pa nylon eller rayon. Lad 
strygejernet sta i 5-10 min., sa det er gen- 
nemvarmt. Laeg et provestykke a f  filmen 
pa strygejernet. Ser det ud som stykket til 
venstre er temperaturen for lav — prov en

Fig. 9

hojere temperatur. Ser provestykket ud 
som det i midten er temperaturen i orden. 
Provestykket til hojre er blevet udsat for en 
for hoj temperatur. Se fig. 8.

Tag den gennemsigtige beskyttelsesfolie 
af. Laeg solarfilmen ned mod modellen 
med farvelaget nedad. Filmen fasstnes 4-5 
steder inde ved kroppen med strygejernet. 
Se fig. 9.

Fig. 10

Trask filmen ud og saet den fast. Se fig. 
10 og 11.

Fig. 11

Varm beklaedningen ned om forkanten. 
Derefter om bagkanten og vingetippen. Se 
fig. 12.
Fig. 12

fortscettes nceste side

Navnesedler og FAI-stickers
Vi du ha ae avnesedler lil at scene pa dine modeller eller et saet FAI-stickers med
dit sponsticens-nummer og A. B og C-modei identifikation?

Udfyld kuponen her og send den til os senesr d. 15. august.
Navnesedleme og FAI-maerkeme bliser trykt pa klar vinylfolie med sort farve. Vinylfolien 

er sehklaebende og iovrigt meget tynd.
Et saet navnesedler bestir af ca. 50 stk. Et saet FAI-stickers bestar af 50 stk. A-, 50 stk. B-og 

50 stk. C-model stickers.
Navneseddel og FAI-sticker har de mal, som du ser pa eksemplerne, som er aftrykt her. Du 

kan fa aendret i teksten, hvor du onsker det, men angiv med tydelig skrift, hvad der skal sta og 
hvor.

Navnesedleme koster ca. 40 kr., mens et saet FAI-stickers koster ca. 80 kr. Den nojagtige 
pris afhaenger af antallet af bestillinger.

Vi sender de faerdige navnesedler og stickers til dig engang i September maned sammen med 
en regning og et girokort, sa du hurtigt kan betale for dem.

/  ■' ' \
Ved fund af dette modelfly, bedes De 
venligst henvende Dem til ejeren:

NAVN
ADRESSE
POSTNR./BY, DANMARK 
TELEFONNUMMER

Overste tekst pa engelsk elier 
hvad du synes — det ma hejst 

^  fylde tre linier. j

SPORTSLICENS

OY ????
MODEL A

Hvis du ikke vil khppe i bladet. sa skrfv op/ysningeme i er brer eBer p i  et postkort. S k m  lydetigl!

Ja, send mig folgende:
□  saet navnesedler a 50 stk. med folgende tekst:

Navn:______________________________

Adresse:____________________________

Postnr. by land:_____________________

Anden tekst:_________________________

□  saet FAI-stickers bestiiende af 50 stk. A-, 50 stk. B- og 50 stk. C-model stickers.

Nlit sportslicens-nummer e r:------------------------------- ------ ----------------------------

Kuponen sendes til: Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

inden d. 15. august 1981.
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Fig. 13

Fortsat fra foreeaende side

Nu skai beklaedningen strammes op. 
Dette kan enten gores ved at holde stryge- 
jernet taet op af beklaedningen og saledes 
lade varmen stramme beklaedningen. Tem- 
peraturen skal evt. saettes lidt op. En bedre 
losning er at bruge en varmeblaeser eller 
hartorreapparat. Se fig. 13.

Efter beklaedningen af modellen bor alle 
kanterne af plasticfolien forsegles med lint 
eller dope, sa man forhindrer olie i at traen- 
ge ned under beklaedningen.

Tank
Nu er modellen ved at vaere fordig, og vi 
mangier kun at fa tanken lavet. A f materia- 
ler og vaerktoj skal anvendes: hvidblik 
(f.eks. fra en konservesdase, hvor du skra- 
ber evt. maling af), 3 mm kobber- eller 
messingror (udv. mal), loddetin, loddefedt, 
loddekolbe, bliksaks (eller en gammel 
saks).

Lav tanken efter folgende retningslinier:
Opmaerk og klip materialet i folgende 

mal, se fig. 14.
Bog hvidblikket og lod det sammen som 

vist p i  fig. 15.
Opmaerk forpladen, husk tillaeg der om- 

bojes. Se fig. 16 og 17.
Lod forpladen af tanken pa plads.
Bor hul til kobberrorene som vist pa fig. 

18.
Lav de tre kobberror efter tegningen, fig. 

19.

PROFILE
AIRCRAFT

Mange enkelthaefter fra num- 
rene 1-262 haves pa lager. 
Pris pr. stk. kr. 15,00.
Fortegnelse sendes mod 
frankeret svarkuvert.

Marinus Olsens 
Antikvariat

Studiestraede 41,1455 Kbh. K. 
Telefon 01-13 66 24

Fortin rorene, hvor de senere skal loddes 
pa tanken.

Tinlod rorene pa tanken som vist pa fig. 
20. Tanken er stadigvaek aben bagtil, og ro- 
renes placering kan nemt kontrolleres. 
Kontroller, at der er passage gennem alle 
rorene.

Lav bagpladen og lod den pa tanken.
Lav en trykprove af tanken. Ssenk den 

ned i vand og lav overtryk i den ved at puste 
forsigtigt gennem et stykke braendstofslan- 
ge. Luftbobler vil straks afslore utaetheder.

Monter tanken pa modellen.
Kob et braendstoffilter og saet det ind pa 

slangen mellem tanken og motoren, det vil 
spare dig for en del besvaer senere.

Fortsaettelse fe lg e r ......
Nu har du lidt at se til. I naeste afsnit af 
denne artikelserie vil vi se pa, hvordan du 
tilkorer din motor, laver fejlfinding pa mo
toren, se pa hvilket udstyr du far brug for 
sasom liner, vaerktoj o.lign. og desuden 
gennemga den flyveteori, du far brug for i 
dine forste flyvninger.

I seriens 3. afsnit vil vi se pa flyvning for 
viderekomne mht. flyveteori, vilkar under 
konkurrencer, valg af modeller og motorer, 
overfladebehandling og trimming af model
ler. □

2 8
l

ALLE MAL MILLIMETER
5 8 _

78

98

<o

i2 8

Fig. 14 — Malskitse a f tank tuden endepladerj 

/ ----------- n

Opmcerkning a f

t o
t o

Skrdt
srtit

Γ

16



DM -  og 11 nye konsulenter
Vi har lige overstaet maj maned, hvor vi tog 
hul pa sommeren med vores skala-trasf. 
Mange har snakket sammen om alle de fi- 
duser, man kan finde frem til hver for sig, 
og sa dele med sine kammerater. Man har 
faet viden pa disse traef, om hvad der 
egentlig kraeves, hvis man vil prove, hvor- 
dan det er at vaere med i et skala-DM. Og 
endelig har man set andre flyve, og maske 
ogsa selv haft sit »rigtige« fly i luften.

Og som I jo  nok har set i staevnekalende- 
ren her i bladet, sa afholdes skala-DM i ar 
igen hos »Falcon« i Veerst ved Kolding. 
Spaendende bliver det. Sidste ar deltog kun 
en jyde blandt de elleve der var med, men i 
ar ser det ud til, at der er nogle som mener, 
at i hvert fald denne gang skal det vaere 
logn, i ar skal sjaellaenderne fa konkurren- 
ce, og det lyder da godt! Men en anden ting 
gor dette DM spaendende, det er forste 
gang, der skal udtages deltagere til Nordisk 
Mesterskab i »stand-off scale«. Det er seks 
skalabygge-piloter, der skal udtages, tre til 
det danske landshold og tre i aben klasse. 
Men vaer ikke bange, der bliver plads nok 
til de ovrige deltagere, og det er en oplevel- 
se i sig selv at vaere med. Man kan Igere af 
det, sa man kan placere sig i den finere en- 
de« i et kommende ar. H ar man forst v sre : 
med, bliver man samaend bidt af de:.

Jeg fik naevnt Nordisk Mesterskab 195:. 
Mere om dette i naeste nummer.

Og nu til skaladommer-kurset : - :: r.: r. - 
gen af april. Det betyder meget for ce —ei- 
lemmer, der beslutter sig for at de/.age : . :- 
re staevner, at man kan stole pa dorr.rr.-.-r.;. 
at de kan deres job, og at de arbe jder: sa— 
me positive and, som skalabyggerer. sei. 
gor, ndr han skaber sit fly. Man skal vaere 
sikker pa en sa retfaerdig bedommelse. sen-. 
det er menneskeligt muligt. Og netop de: 
var formalet med dommerkurset. 11 nye 
emner var der med, hvoraf langt de fleste 
var modne RC-medlemmer, der et stykke 
tid havde beskaeftiget sig med skala. Det 
gik godt, og ndr de til naeste ar har gennem- 
gaet et efterkursus, tror jeg, at vi er godt 
hjulpet. Men vi har jo  stadigvaek vores er- 
farne, omend lille, stab af gamle dommere.

— Der er noget sserligt ved at vaere dommer 
inden for vores gruppe. Skalafans skal 
nemlig ogsa have glaede af dem som en 
slags konsulenter, der kan sta bi, n ir  man 
soger rad og oplysninger om det at bygge 
og flyve skala, specielt nar man vil vaere 
med til det sjove, nemlig med i konkurren- 
cerne. Sa vi far altsa ogsa 11 nye konsulen
ter.

Men nok for denne gang. Vi glaeder os til 
en god sommer og er en del, der ser frem 
med spaending til de mange dejlige fly, som 
vi forhabentlig vil kunne se og opleve i slut- 
ningen af august til det forste Nordiske Me
sterskab for vores klasse.

Rigtig god sommer! Benny Juhlin

Skalatrseffet hos
»Borups
Modelflyvere«
Skalatraeffene blev en succes landet over. I 
Borup pa Sjaelland var der modt deltagere 
op med 12 forskellige fly, og man havde en 
dejlig dag med en masse skalasnak. Fra 
RC-Unionen var modt en dommer, som 
gav gode rad med pa vejen. Det blev en god 
dag.

Billederne her er fra skalatraeffet. B.J.

Til venstre ses en skalamodel a f et moderne 
kunstflyvningsfly, »Cranfield Al«, skala 1:5. 
Modellen har en speendvidde pa 2,0 m og vejer 
4.920 g. Motoren er en OS-90 FSR. Den er 
bygget a f Henrik Wynne, Skagen 
Modelflyveklub.

Rejse til amerikanske
flymuseer
d. 3.-18. oktober
Svensk Flyhistorisk Forening har i kontakt 
med Dansk Flyhistorisk Forening inviteret 
alle interesserede til at deltage i noget meget 
spaendende, en flymuseums Amerika-tur, 
der finder sted fra d. 3. til 18. oktober i ar.

Starten vil ga fra Kastrup Lufthavn d. 
3/10 i et jumbofly, og landingsstedet bliver 
Kennedy Lufthavn i Florida, USA.

I Amerika vil man besoge de bedste og 
fornemste flymuseer, og man vil overvaere 
flere luftshows med sjaeldne old-timers og 
beromte fly gennem tiderne.

Der er nok ingen tvivl om, at dette vil 
blive en af de oplevelser, der vil blive hu- 
sket for livet. Prisen bliver omkring 8.450 
svenske kroner, og Hugo Dueholm fra 
NRC RC-flyveklubben ved Alborg, der 
skal med pa turen, vil sta til radighed for in
teresserede med alle oplysninger.

Men er man interesseret, ma man straks 
kontakte Hugo, for indmeldelsesfristen er 
lige op over! Hans adresse er: Hugo Due- 
holm, Tinghusvej 16, Ullits, 9640 Farso. 
Tlf. 08-63 40 97. Benny Juhlin

Herover Preben Jacobsens Supermarine Spit
fire. Nedenunder ses Kaj Andersens Fokker E  
III med Nuser ved roret.
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En wakefield for begyndere
Erik Knudsen prcesenterer sin nye 
gummimotormodel
Wakefield-klassen er den asldste 
modelflyveklasse overhovedet. 
Faktisk kan man sige, at 
modelflyvning som konkurrence- 
sport blev grundlagt med et sset 
konkurrenceregler og 
modelspecifikationer for disse 
fritflyvende gummimotormodeller 
engang sidst i 1920’erne.
Klassen har altid nydt en rimelig 
popularitet verden over, omend 
det ogsa i de sidste 20 ar har 
vseret betragtet som en 
ekspertklasse. Men der er faktisk 
ingen grund til, at begyndere ikke 
skulle kunne flyve wakefield. Og 
slet ikke, hvis de f.eks. gar i gang 
med en model pa den her 
beskrevne!

Wakefield er ikke bare for eksperter. De: 
var det maske, da klassen var ny. og man 
heist skulle have 130 g motorgumm: : er. 
model, der uden m otor vejede 90-100 g.

I dag skal 40 g motorgummi placeres : er 
model, der vejer 190 g. Det kan k'.ares a: en 
begynder, hvis han kan overvinde prob’.e- 
met med propelsystemet. Noget som har af- 
skraekket mange.

Man kan i dag kobe faerdige radioaniaeg, 
motorer med hoj effekt, timere etc. Men e: 
byggesaet til en wakefield, hvori indgar er 
faerdig propel? Nej, det findes mig bekendt 
ikke.

Den her omtalte wakefield er et forsog pa 
at fremstille en enkelt opbygget model, 
hvor propellen skulle kunne kobes delvis 
faerdig, og hvor monteringen af den skulle 
indskraenke sig til at boje et stykke 2 mm 
pianotrad. Den er bygget i 3 eksemplarer, 
et af mig selv, og de to andre af ungdoms-

skoleelever. Typen kan saledes ikke siges at 
vaere faerdigudviklet, men man vil ved at 
bygge den skaffe sig en model, som med 
lethed tager A- og B-diplom i gruppe C.

Ved konstruktionen har jeg lagt vaegt pa 
at fremstille en stabil, lettrimmet model 
med et stig, som en nybegynder har mulig- 
hed for at styre. Derfor har jeg valgt 12 str. 
FAI 1 x 6  mm motorgummi som motor. 
Haleplansprofilet er valgt naesten symme- 
trisk, sa man selv man lille vinkelforskel 
mellem plan og haleplan kan fa et stabilt 
glid og et lettrimmet stig. Propellen er ikke 
den saedvanlige Schwartzbachpropel, men 
en variant med smallere blade og lidt aen- 
dret vinkelfordeling — afpasset til motor- 
tvaersnittet.

Modellens opbygning
Planets opbygning er traditionel. Planet 
kan ikke deles — med en spaendvidde pa 
ca. 120 cm er de: ikke r.edver.dig:. 0resam- 
lingeme er som pa Abdul, hvor et stykke 
bagkan: med den tykke kant nedad limes 
pa hver rla rde l. sa man kun skal tilpasse 
ganske fidt for at fa den rigtige V-form. For 
a: fa e: siaerkt midterplan med styrkeforde- 
ling er hovedlisteme af fyr med aftagende 
webbing ud mod tipperne.

Fialeplanet skulle have haft symmetrisk 
profil, men det anvendte profil er nemmere 
at bygge, og symmetrivirkningen fas ved at 
runde forkanten nedefra og op. De viste 
trekantforstaerkninger i plan og haleplan 
kan ikke undvaeres.

Kroppen bygges i to dele hver for sig, og 
sammenlimes efter faerdiggorelsen. Det an
vendte balsa skal vaere let (en 100 x 1000 
mm plade 3 mm fra 25-35 g — en 2 mm pla- 
de fra 15-25 g). Efter samlingen kan bag- 
kroppen godt pudses noget ned i tykkelse. 
Nlotordelen fremstilles af 4 ens (puds dem i 
et bundt — ligesom man laver vingeribber) 
rektangulaere balsastykker. De beklaedes

Her ses begynderwakefield’en i slander, klar til 
oplrcek. Vi haber at vende tilbage med en 
artikel om optrcekkerudstyr mv.

inden samlingen med japanpapir indven- 
digt og dopes for ikke at odelaegges af mo- 
torsmorelsen. Forstaerkninger ved motor- 
holdepinden kan limes ind, nar de 3 sider er 
samlet. Sa bores huller til holdepind, og he- 
le kroppen dopes en ekstra gang indvendig, 
inden den sidste side limes pa sammen med 
bageste 3 mm kropsspant, der lukket mo- 
torroret bagi.

Det er en fordel at anvende hjaelpespan- 
ter, nar de tre forste sider sammenlimes. 
Forreste forstaerkning af 4 mm krydsfiner 
(2 lag 2 mm sammenlimet er bedst) skaeres 
nu ud og limes pa. Bagkroppen fremstilles 
pa lignende made af 4 ens balsastykker (in
gen beklaedning indvendig) med et 2 mm 
spant forrest.

Efter afpudsning sarnies kroppen pa byg- 
gebraedtet med oversiden nedad — samlin
gen pudses nojagtig med en bred pudse- 
klods. Planet ligger pa to 3 mm balsaplader 
med forstaerkning til de flytbare holdepin- 
de (2 mm aluminiumrar). Bruger du timer, 
kan du efter behag bygge afrundinger for 
og bag.

Naeseklodsen laves af 5 mm balsastykker 
sammenlimet som krydsfiner og med 1 mm 
aluminium forrest. Bagest en 2 mm krydsfi- 
nerplade med en »prop«, der passer i krop
pen. Denne »prop« laves af 4 mm krydsfi
ner.

Propellen
Selve foldesystemet (se tegning) fungerer pa 
folgende made: Foldestillingen er vist pa 
tegningen: Motorens moment optages af 
stoppinden bag pa propelnavet. Den hviler 
i et hul i aluminiumsforstaerkningen pa nae
seklodsen. Dette hul bores forst, nar man 
har fundet den stilling, hvor propellen fol
der paenest langs kroppen. Nar man vil 
starte, skubbes propellen frem, bageste 
stoppind frigores og propellen kan rotere 
frit. Sa laenge motorens kraft via propel- 
akslen presser pa forreste stoppind pa pro
pelnavet, vil propellen rotere. Nar motoren 
er Iobet ud, presser fjederen foran propel
navet propellen bagud, sd bageste stoppind 
gar i hul, og propellen folder. Systemet har 
hidtil fungeret upaklageligt og er efter min 
mening bedre end det saedvanlige Mon- 
trealsystem, hvor der er to stoppinde med 
hver sin fjeder. Forreste messingrar, hvor 
propelnavet kan rotere frit pa, er sa langt, 
at det optager motortraekket.

Propellens blade er lamineret og er taenkt 
leveret med haengselplader palimet, sa man 
ved en bolt kan montere bladet i den rigtige 
stilling efter faerdiggorelsen. Da propellen 
har fiad underside, vil arbejdet med pro- 
pelbladet indskraenke sig til at pudse over
siden i profil, finpudse og beklaede med pa- 
pir. Glasfiberforstaerkning ved propelro- 
den vil vaere en fordel, men er ikke nodven- 
dig.

fortsceltes nceste side
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Fortsat fra foregaende side

En begynder har her mulighed for at 
fremstille et propelsystem med tilstraekkelig 
nojagtighed til at fa gode flyvninger. En af- 
tagelig medbringer foran propellen kan for- 
bedre systemet, men vil ogsa fordyre det. 
Den viste bobbin anvendes til optrask af 
motoren uden propel haegtet pa. Efter op- 
traekket haegtes bobbin’en pa propelakslen. 
Optraek med rorsystem kan saledes anven
des.

Trimning af modellen
Modellen er let at trimme. Forst glidetrim- 
mes med et svagt hojrekurv, hvor tiltning 
af haleplanet bruges til at skaffe kurven. 
Planets hojre ore bor have et wash-out pa 
ca. 2 mm, venstre ore washout pa 5 mm. 
Trimklap pa halefinnen er ikke vist. Den 
kan naturligvis indbygges, men begyndere 
er nok tilbojelige til at aendre for voldsomt 
pa sadan en klap, og det kan have uheldige 
folger i stiget.

Stiget trimmes ved en passende kombina- 
tion af hojre- og nedadtraek, sa modellen 
stiger i ret store kurver (50-60 m i 
diameter). Se trimmeartiklen i Modelflyve 
Nyt nr. 6/78 for yderligere oplysninger.

Gummimotoren
Motoren er et kapitel for sig, og det folgen- 
de er kun nogle fa gode rad.

Inden du laegger motoren op, bor du va- 
ske motorgummiet af i lunkent ssebevand.

Sa vejes motoren af (39 g), bindes sammen 
(fugtes med vand ved knuden) og laegges op 
i 12 strenge. M otoren skal »kores ind« in
den brugen. En made er at straekke m oto
ren til 5-7 gange dens laengde i et kvarters 
tid. Smoringen af motoren gores bedst, 
mens den er strakt (smoremiddel: enten 
amerikansk olie eller en blanding af brun 
saebe og glycerin).

Ved optraek straekkes motoren til ca. 5 
gange normallaengden og med denne laeng
de far den ca. 50% af sine omdrejninger 
(180-210 omdr.). Resten af omdrejningerne 
gives, mens man langsomt bevaeger sig ind 
mod modellen, sd fuldt optraek (360-420 
omdr.) er naet ved normal laengde. Optraek 
til mere end 200 omdr. bor altid forega i 
stativ og med ror til at beskytte modellen 
ved motorspraengning (se de forskellige sy- 
stemer ved konkurrencer).

Forsogsmodellen har vist gode flyveegen- 
skaber, isaer svaever den godt. Den vil nok 
kunne bruges til konkurrencer — maske vil 
der ogsd som i A1 og A2 blive arrangeret 
begynderklasser i wakefieldklassen.

Tegning i fuld sterrelse 
kommer i handelen
Hvad sa, hvis man vil bygge den?

Ja, i lobet af de naeste par maneder vil 
tegning i fuld storrelse med udforlig bygge- 
og flyvevejledning vaere klar, ligesom priser 
pd propelblade mm. vil foreligge. En teg
ning, sa man i stedet for den laminerede 
propel selv kan fremstille propellen af bal-

saplade vil ogsd blive la vet. Erfaringerne 
med de forste modeller kan sa indarbejdes i 
tegning og vejledning, sa modellen kan 
blive sd god som mulig.

Utdlmodige er indtil da velkomne til at 
kontakte mig (07-35 17 67 mellem 17.30 og 
18.30) for at here, hvordan de hurtigt kan 
komme igang.

Efter min mening vil modellen vaere vel- 
egnet i ungdomsskolen, hvis man har byg- 
get en begyndersvaevemodel eller evt. en P- 
30 model.

Selvom vi i Danmark har flere wakefield- 
specialister i VM-klasse, sa var det rart med 
lidt bredde i klassen ogsa. Og specialisterne 
vil have godt af lidt konkurrence. Maske 
skulle du alligevel vaelge en wakefield som 
din naeste model? □

Mangier du kontrol···?
Futaba har anlseg for radiostyring

PJ Hobby '/s
er lagerforende med Futaba, 
et verdenskendt RC-anlseg

en specialforretning for radiostyrede sports- og hobbymodeller abner den 1. august pa
Amagerbrogade 144 · 2300 Kobenhavn S · Telf. 01-5819 74
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Motortest
Rossi 15/FI

Endelig! Enkelte specialimporterede ek- 
semplarer af den nye Rossi 2,5 cm3 glod er 
kommet til Danmark. Efter at der de sidste 
2-3 ar konstant har vaeret rygter om en ny, 
forbedret Rossi, kom de forste prospekter 
fra fabrikken her i foraret. Der blev naevnt 
ydelser pa 1,15 HK for standardmotoren og 
1,55 HK for potteversionen. Disse ydelser 
ligger langt over de henholdsvis 0,7 og 1,0 
HK for den gamle Rossi.

Lad det vaere sagt med det samme, den 
nye Rossi er en vaesentlig forbedring bade 
effekt- og konstruktionsmaessigt i forhold 
til den gamle, og det kan man sa arbejde vi- 
dere med.

Hvad der chokerer mig som motormand 
er den totale mangel pa afgratning af aksel, 
cylinder, stempel mm. Mit rad til alle nye 
Rossi-ejere ma vaere: Skil motoren ad og 
afgrat, rens derefter alle dele og saml m oto
ren omhyggeligt. Der er to ting, man skal 
passe saerlig meget pa:

Kugleholderen i baglejet er af nylon og 
taler ikke temperaturer over 110°C. Erfa- 
ringerne med nylon i den danske BG motor 
viser klart, at det ikke er hensigtsmaessigt 
med denne form for holdere i motorer. 
Man skal ogsa vaere opmaerksom pa, at 
denne storrelse lejer ikke ligefrem er en la- 
gervare.

En anden ting, der kan volde problemer, 
er udtagning af plejlstang og stempel. Nar 
man tager fat i plejlstangen og traskker, gor 
det ligefrem ondt, mens man fornemmer at 
stemplet deformeres. Nar motoren sa sarn
ies, kan man ligefrem maerke, hvordan so- 
len skraber i plejlstangslejet. Dette burde 
vaere undgaet rent konstruktionsmaessigt.

Men hvad er aendret?
Krumtappen er blevet kraftigere. Forre- 

ste leje er nu !4” og bagerste er 12 mm, og 
der er boret hul til smoring af baglejet. 
Slibningen er for grov, hvilket kan give le- 
jeproblemer.

Krumtaphuset er robust med et noget 
foroget koleareal. Der er drejet frigang om- 
kring akslen i taetningsfladen.

Skyilekanalerne er blevet noget storre, 
saerlig boostporten er blevet bredere, hvil
ket ogsa kan ses pa cylinderen, hvis gods- 
tykkelse er oget med 0,4 mm.

Cylinderen er fraeset op ved boostporten 
over baglejet, sa der er fri tilstromning.

Stempel/krydspind er uaendret, hvori- 
mod plejlstangen nu har faet tre smorehul- 
ler. Det sidste er placeret direkte tabeligt pa 
oversiden, hvor belastningen er storst. Det 
hydrodynamiske tryk, der er oparbejdet i 
lejet, forsvinder lige hvor der er mest brug 
for det.

Bagdaekslet er taetnet med en O-ring og 
belagt med en plade af fjederstal, hvor 
plejlstangen normalt styres, sk den ikke 
hopper af solen.

Testkersel
Der har desvaerre ikke vaeret tid til en fyl- 
destgorende test med effektkurve osv., men 
en hurtig sammenligning pa en testpropel 
giver et klart billede af en ny forbedret mo
tor:

Rossi Mk. 1: 27.000 om dr./m in.
Rossi Mk. 2: 28.500 om dr./m in.

Ovenstaende testtal angiver en effektfor- 
bedring pa omkring 30%.

Rossi 15/FI vejer 180 gram. Den er en 
smule storre i udvendige mal end den gamle 
Rossi, og den nye motor kan ikke umiddel- 
bart overtage pladsen i f.eks. en panne efter 
den gamle Rossi.

Konklusion
Den nye Rossi vil ganske givet hasve prae- 
stationerne i en raekke klasser. Selv hvor 
der flyves med kraftigt modificerede Mk. 1 
motorer, vil den nye motor give en klar for
bedring. Det storste problem ligger nok i, 
at motoren er helt suveraen pa markedet. 
Og med en begraenset produktion kan det 
give en forvraengning af konkurrenceresul- 
taterne i starten. Luis Petersen

Den nye Rossi 15/FI er os bekendt ikke i hande- 
len i Danmark endnu. Og det kan have lange ud- 
sigter, idet eftersporgslen pa verdensmarkedet er 
meget stor i relation til den ret begrcensede pro
duktion. Red.
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TRANSMERC har det hele -  ogsa smating!

Stojmdler. Hvis du har problemer med stoj, 
har vi stojmaiere med maleomrader som 
folger:
Frekvensomrade: 31,5-800 Hz.
Maleomrade: 40-110 dB 
Batteri: 9 V 
Vsegt: 150 gram 
Mai: 106x66x36  mm.

Modstandskabel og ladeur til
hurtigopladning af sintercelleakkus. 
Kan lade op til tre saet pa en gang, 
max. ladestram 8 Ah.

Laerer-elev modul til montering i Terra 
Top sender. Der skal bruges L'E modul 
i begge sendere.

Mars FMM program Modul. Med dette 
modul kan der forprogrammeres p& tre 
styrefunktioner, og du kan aktivere 
styringen med en trykknap.

Terra Top udbygningssaet til 8 kanaler.
NT. sendermodu med en proport onal- 
kontrol og en kontakt med 3 si i :nger. 
der kan ndbygges 2 i en Terra Top 
sender.

Robbe Mars FMM mixer modul.

Terra Top Multimixmodul til betjening 
af 2 servoer samtidig, f.eks. ved 
flyvning med V-hale model eller Delta.

Robbe Mars FMM Multiswitch-modul
til badmanden, der har brug for mange 
funktioner.

Robbe Mars Rex SSR modul til
forprogrammering af 4 programmer.

Mars Rex Heli-Mix-Modul. Dette modul 
er beregnet som mixer til pitch og 
halerotor og kobling tii pitch og 
drossel.

Robbe Mars Rex PSW modul til
progressiv styring, kan isaettes i stedet 
for Dual-Rate.

Robbe Autopilot. Lev livet lettere med 
din helikopter — brug Robbe Autopilot 
sa har du styr pa din halerotor.

Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger *  Sma kataloger leveres gratis ★  Hovedkataloger fra Robbe, Multiplex, Graupner, Carre
ra og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12 kr. porto. Send belobet i check eller frimaerker ★  Vi sender over hele Skandinavien.

TRANSMERC Naestvedvej 73, Barse, 4720 Praesto
Telefon: Mandag-fredag 03-79 02 02, aften 03-79 19 55, lordag 9-12 03-79 19 55



TRANSMERC saelger ogsa radiostyrede bade
Se her et udpluk af de mange dejlige RC-bade, som du kan fa til Transmerc-minipriser.

Robbe Marauder motoryacht, laengde 
900 mm.

Graupner turbad »Marina«, laengde 490 
mm.

Robbe toldkrydser »Buchhorn«, laengde 
810 mm.

Graupner »Carina«, laengde 520 mm.

Robbe Cascade hurtig motoryacht, 
laengde 645 mm.

at

Graupner »Commodore«, laengde 717 
mm.

Robbe brandbad »Dusseldorf«, laengde 
1110 mm.

Graupner »Bugsier«. laengde 810 mm.

Robbe PT-15 motortorpedobad, laengde 
875 mm.

Graupner hvalfangerbad Rau IX,
laengde 1025 mm.

Graupner motoryacht Pegasus, laengde 
1212 mm.

Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger *  Sma kataloger leveres gratis ★  Hovedkataloger fra Robbe, Multiplex, Graupner, Carre
ra og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12 kr. porto. Send belobet i check eller frimaerker ★  Vi sender over hele Skandinavien.

TRANSMERC Naestvedvej 73, Barse, 4720 Praesto
Telefon: Mandag-fredag 03-79 02 02, aften 03-79 19 55, iordag 9-12 03-79 19 55



Graupner Maxi Speed, laengde 630 
mm.

Robbe »Nessy« speedbad, laengde 600 
mm.

Robbe Speedbad leveres med 
pahaengsmotor, laengde 625 mm.

Robbe 3-punkts speedbad, laengde 540 
mm.

Graupner luftpudebad med 2 el-
motorer. laencde 580 mm.

Multiplex amfibievogn, korer pa land 
og sejler i vand. Laengde 480 mm.

Hegi Hovercraft luftpudebad til 2
motorer, laengde 985 mm.

Graupner mini-speed E1000, laengde 
515 mm.

Hurtiglade-sintercelleakkus op til 9,6 V,
1.2 Ah eller 1,4 Ah.
Lose sintercelleakkus til billige priser.
1.2 V, 0,500 Ah pr. stk. kr. 13,50.
1.2 V, 1,2 Ah pr. stk. kr. 20,50.
ved kob at 10 stk. pr. stk. kr. 18,50.
1.2 V, 1,4 Ah pr. stk. kr. 23,50,
ved kob at 10 stk. pr. stk. kr. 20,50.

Ring eller skriv til Transmerc efter kataioger ★  Sma kataloger leveres gratis ★  Hovedkataloger fra Robbe. Multiplex, Graupner, Carre
ra og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12 kr. porto. Send belobet i check eller frimaerker *  Vi sender over hele Skandinavien.

TRANSMERC Naestvedvej 73, Barse, 4720 Praesto
Teiefon: Mandag-fredag 03-79 02 02, aften 03-79 19 55, lordag 9-12 03-79 19 55



TRANSMERC har tilbehor til RC-bade
Elmotorer Permax, EF76II S, Mabuchi mv. Robbe-Roqua pahaengsmotor med EF 

7611 S motor. Hojde 210 mm, laengde 
105 mm, bredde 70 mm, vaegt 350 g.

Skibsskruer fra Robbe, Graupner og 
Multiplex i forskellige storrelser

TRANSMERC Naestvedvej 73, Barse, 4720 Praesto
Teiefon: Mandag-fredag 03-79 02 02, aften 03-79 19 55, lordag 9-12 03-79 19 55
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Ring ellerskriv til Transmerc efter kataloger ★  Sma kataloger leveres gratis ★  Hovedkataloger fra Robbe, Multiplex, Graupner, Carre
ra og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12 kr. porto. Send belobet i check eller frimaerker ★  Vi sender over hele Skandinavien.

Mekaniske fartregulatorer fra
forskellige fabrikker.

I
0

Batterisaet m. lader til sender og 
modtager.

Komplette drevsaet til el-bade
Navy Kompakt m. udveksling 3,3:1 med 45 mm skrue. 
Navy Direkt med direkte drev og 40 mm skrue.
Becce Navy-drev er forsynet med EF76II motor 6-10 V.

Skrueaksler og kardanled i forskellige 
fabrikater — bl.a. Graupner og Robbe.



Hr. Hyst
-  RC-svceveren, du kan have i cermet....
Leif Petersen beskriver her, 
hvordan han har udviklet en 
mikro-skraentsvaever — plan- 
arealet er kun 5,8 dm2!

Hr. Hyst er resultatet af 4 fors0g med sma 
RC-skraentsvaevere. Den forste lavede jeg : 
paske 1980 ved at bygge en balsakrop til 
vingen fra en motormodel. Resultatet blev 
en model med en spaendvidde pa 60 cm, 
planareal pa 7,2 dm2 og en vaegt pa 173 g.

Betinget succes. Modellen var ret nem at 
flyve, men kunne kun flyve i vind mellem 4 
og 12 m/sek. Jeg byggede en storre vinge 
pa 10 dm2 beklaedt med solarfilm. Fiasko! 
Den kunne ikke flyve. Den faldt bare ud af 
himlen. Det skyldtes den blanke overflade. 
En turbulator hjalp sa meget, at det blev 
muligt at flyve ned til 3 m /sek., men blaeste 
det over 7 m /sek., blaeste den vaek.

Derefter skete der ikke noget, for jeg et 
halvt drstid senere ved en konkurrence blev 
spurgt, om jeg ville kobe en faerdigbygget 
Humbrol Firefly. Det ville jeg ikke, fordi 
jeg mente, vingen var for svag til RC-flyv- 
ning. Tilbuddet fik mig til at taenke, sa da 
jeg kom hjem, lagde jeg anlaegget pa et 
stykke papir og tegnede en krop uden om 
det.

Ved naeste staevne 14 dage senere havde 
jeg sa den forste glasfiberkrop med til at vi
se frem. Den almindelige reaktion var, at 
jeg matte vaere tosset. Det var jeg lidt ked 
af, men det hjalp pa humoret, da jeg en 
manedstid senere var ude i hestefolden for 
at trimme den faerdige model. Jeg regnede 
ikke med at fa ballade med hestene, de gik 
over 100 meter vaek, sa jeg kastede bare

Hr. Hyst fylder ikke meget! Bemcerk antennen, 
der hcenger og dusker lost i luften.

mod vinden og mod hestene. Jeg ma have 
kastet lidt hardt, for et ojeblik senere var 
modellen nede og floj i zig-zag mellem he
stene, inden den fortsatte ud under hegnet 
og landede. Modellen var i trim.

Nu skulle det bare blive flyvevejr, men 
der gik en uge, hvor det enten blaeste eller 
regnede for meget, sa jeg gik ikke flojet 
med den inden SMSK skraentcup, hvor jeg 
tog den med for at flyve lidt med den efter 
konkurrencen, hvis det blev vejr til det. Sa 
skete der bare det, at jeg i forste runde ode-

lagde min Epsilon, og da jeg syntes, det vil
le vaere lidt dumt at tage til konkurrence 
uden at fa et eneste point, besluttede jeg at 
bruge den nye model i naeste runde pa trods 
a f  en vind pa 16-17 m /sek. Flyvningen gik 
godt (220 sek. for 20 ben) og landingen 
overlevede den ogsa, men jeg havde naer 
faet den totalskadet, da jeg gik tilbage til 
depotet.

For at beskytte den mod vinden havde 
jeg stukket den ind pa maven, og sa skete 
der det, at staevnelederen kom mig i mode 
for at sige »Staerkt flojet, Leif« og dunke 
mig i brystet. Nu ramte han lidt skaevt, sa 
modellen holdt, men den stakkels mand 
blev helt bleg, da jeg hev to vinger og en 
krop frem. Da jeg nu havde set, at den sag- 
tens kunne klare vinden, var jeg ikke bange 
for den mere, sa den fik lov til at flyve i de 
resterende runder (bedste tid 176 sek.).

Et par uger senere ville jeg prove at starte 
den med gummitov, men det skal man ikke 
gore i sidevind med en sa lille model. Da jeg 
nu alligevel skulle til at lave nye vinger, ville 
jeg forsoge at lave dem massive for at prove 
det ogsa. For at kompensere for en forven- 
tet storre vaegt, forogede jeg spaendvidden 
med 9 cm. Vaegten pr. vinge steg fra 10 
gram til 18 gram, men sa var successen der 
ogsa. Jeg har nu en robust model, jeg kan 
transportere i aermet og som kan lave al den 
kunstflyvning, man forventer af en side- 
rorsmodel, rul og snap-rul indbefattet.

Data
Modellen vejer 187 g, planarealet er 5,8 
dm2, planbelastningen 32,2 g /dm 2.

Vingerne er massiv 6 mm balsa med glas- 
fiberforstaerkning ved roden, beklaedt med 
tyndt japanpapir og dopet. Stalene til vin- 
gesamling bor vaere 2 stk. 2 mm pianotrad.

Skyline modtager, Futaba S20 servoer og 
110 mA batteri. Der er strom til ca. 48 mi- 
nutter pa batteriet. □

Her ser Hr. Hyst i sit retie element. Billederne er 
a f den tidlige version med opbygget vinge.
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»Enfant Terrible Mk. II«
Beskrivelse a f  en skrcentmodels tilbliven

Under mottoet »Crash with care« 
beskriver Claus Tonnesen her, 
hvorfor hans nyeste skraentsveever 
netop kom til at se sadan ud.

For at kunne designe et sadant baest ma 
man forst gore sig klart, hvad der onskes af 
egenskaber. Dette kan besvares kort: flyve 
skraentbanens »ben« hurtigst muligt. 
Nemt, siger man til sig selv, det betyder, at 
man skal have en spaendvidde pa ca. 2 m, 
sa den er manovredygtig, og en korde pa en 
40-50 cm, hvilket giver en meget lav profil- 
modstand, pa grund af et reynolds-tal, der 
ligger i naerheden af 1 mill.!!

Indtil nu har vi altsa et flyvetrae, der kan 
flyve pokkers staerkt lige ud, og har en god 
kraengerorsvirkning. Hvad mere har man 
brug for? Na jo , den skal jo  ogsa kunne 
vende, altsa giver vi den et sideforhold pa 
1:20, da man kommer op pa en hoj op- 
driftskoefficient i en snaever vending. Hvis 
den inducerede modstand ikke skal antage 
absurde vaerdier, har man brug for dette 
hoje sideforhold.

Og sa til byggebrasdtet! Nej, vent, hvad 
er det dog min far siger — kan man ikke 
bygge en sadan vinge — man kan, hvad 
man vil, raber jeg tilbage og gar ind og rin
ger til min gode ven Leif Petersen for at 
fortaelle ham om min nyeste kreation. Her 
skal det lige tilfojes, at Leif er et flinkt 
menneske, der altid taler paent til folk, sa 
han udtrykte sin henrykkelse ved kort og 
godt at sige: »Du ER tosset!!«

Ved denne udtalelse faldt jeg ned fra min 
lille lammesky og kunne godt se, at der var 
visse ting, der ikke kunne udfores i praksis. 
0V  — ideen var god.

Vi prover igen: spaendvidde 2 m, rodkor- 
de 20 cm og tip 14 cm. Dette giver et plan- 
areal pa 34 dm 2 og et sideforhold pa 
1:11,75, hvilket skulle give et rimeligt kom- 
promis mellem sideforhold, korde (rey- 
noldstal) og spaendvidde. V-formen vil jeg 
saette til 4 grader i hver side for at fa en god 
siderorsvirkning og en stabil flyver, der ba
re »korer«. Denne V-form giver mig godt 
nok en noget mindre opdrift, da min op- 
drift ikke bliver rettet lige op, men lidt ind- 
ad, men dette tab af opdrift er dog ret rin- 
ge, ca. !4 %, og jeg er overbevist om, at det 
bliver mere end kompenseret for, da man 
ikke skal korrigere naer s& meget under 
flyvningen, som man skal med mindre V- 
form.

Nu kan jeg vist ikke laengere undga at 
komme ind pa vingeprofilet. Efter grundig 
overvejelse har jeg fundet ud af, at et 
CT178 med 20% flap vil vaere sagen. Ved I 
ikke, hvem der har lavet CT profilerne? 
Det er samaend Eppler profiler, der har vae- 
ret udsat for min kaerlige behandling — jeg 
kan bare ikke naenne at give Eppler skylden 
for mine byggefejl. Kan 178’eren flyve hur-

tigt nok? Nej, men det kan 180’eren, og ved 
sammenligning finder man ud af, at for- 
skellen mellem de to  faktisk kun ligger i, 
hvor meget bagkanten er haevet, derfor 
Happen.

Som det allerede er fremgaet, skal der 
altsa flaps pa vingen, men skal man nu bru- 
ge kraengeror eller drejevinger? Dette emne 
tor jeg slet ikke bevaege mig ud i, da man 
under alle omstaendigheder risikerer at for- 
naerme nogle ivrige tilhaengere af det ene el
ler det andet system, men blot referere til et 
kapitel i Martin Simons udmaerkede bog 
»Model Aircraft Aerodynamics«, som om- 
handler styring af modellen. Her konklude- 
rer han under henvisning til nogle vindtun- 
nelforsog af D. Althaus og W ortmann, at 
for den samme aendring i opdriften har et 
profil, hvor man bruger flappen, ca. halvt 
s i  meget modstand, som et profil man bare 
aendrer indstillingsvinklen pa!

Nok om det, det blev altsa flaps — kraen
geror, der kom til at styre vingen. Efter at 
have gaet og tygget lidt pa det, som Preben 
Nerholm skrev om DLC i sidste nummer, 
hvor han papeger, at en sa lang flap kun 
kan bygges stiv nok ved brug af kulfiber, 
kom jeg frem til, at man ligesd godt kunne 
skifte kulfiberen ud med glasfiber og fa en 
lang, blod flap. Denne saetter man sa et ror- 
horn pa i A-punktet, hvortil man forbinder 
sin flap-servo, og i 2A-punktet forbinder 
man sin kraengerorsservo.

Hermed undgar man det gab, der ellers 
kommer, hvis flappen er nede og kraenge- 
roret oppe, pga. at man f&r en jaevn over
gang mellem de to ror: Dette skulle resulte- 
re i, at man f ir  mindre modstand. En bief- 
fekt er, at man kan styre sit washout. Mix- 
ningen af alt dette er praktisk muligt i de 
sendere, vi anvender idag; det er gjort af 
Ole Lindhart i Mars Rex senderen, og af 
mig selv i en Futaba 8-kanals sender.

Disse vidunder-vinger skal nu monteres 
pa en krop med lav modstand, og her har 
jeg vaeret sa heldig at have faet lov til at la
ne formene til Niels Hassings krop, som er 
meget veludforte. Haleplanet rykker man 
ud af hvirvlerne fra vingen, da dette derved 
kan gores lidt mindre med en reducering af 
modstanden til folge.

Dette kan gores i praksis ved at montere 
det lavt eller hojt i forhold til vingen. Altsa 
far modellen T-hale. Hojderoret bliver na- 
turligvis lavet med flap — ingen pendelror 
her!! Begrundelse — ga tilbage og se, hvor
for jeg kasserede drejevingerne. (Spekule- 
rer du stadigvaek pa, hvorfor jeg satte jord- 
hojderegulatoren hojt og ikke lavt? — 
Forestil dig en landing med en lav jordhoj- 
deregulator!).

Det skal her tilfojes, at de samme vind- 
tunnelforsog viste, at en 20% flap er lige sa 
effektiv ved det samme gradudslag som en 
30% flap, forskellen er bare, at der er stor- 
re belastninger pa servoen med den brede

flap. Man kan ogsa slutte, at hvis man sy- 
nes, at man ikke har ordentlig siderorsvirk
ning, skal man ikke gore klappen bredere 
(du bruger da vel ikke pendelror, hva’?), 
men gore sideroret hojere.

Nu til bygningen: Skal man bygge flyve- 
ren i bly og sa putte balsa i for at gore den 
lettere eller omvendt?

Da mit lager af balsa for tiden er en del 
storre end mit bly-lager, bygger jeg i balsa. 
Vingerne bliver ribbeopbygget, da jeg fo- 
ler, at man kan opna storre nojagtighed 
end ved skumvinger. Ribbeopbygget, nuvel 
— men uden hovedbjaelke! De bliver fuld- 
balsabeklasdt og har indvendigt en kile af 
80 g /m 2 glasfibervasv, som spidser fra 5 cm 
i roden til 2 cm bredde i tippen lagt foroven 
og forneden omkring A -punktet, forstaer- 
ket med balsa-webbing, som er 3 mm i ro
den aftrappet til 1,5 mm i tippen, ligeledes i

-punktet. Disse vinger bliver sa beklaedt 
med 80 g /m 2 glasfiber udvendigt. Dette 
muliggor en helt enorm glat og jaevn over- 
flade, som ihvert tilfselde ikke er til ulem- 
pe, hvis man vil flyve staerkt. Denne opbyg- 
ningsmetode vil blive beskrevet i detaljer 
senere, og hvis du ikke kommer til Hanst- 
holm og ser resultatet af mine »anstrengel- 
ser«, ma du vente til et senere nummer af 
Modelflyvenyt med at laese om, hvordan 
dyret flyver. Jeg haber ved samme lejlighed 
at kunne bringe detaljerede tegninger og 
byggebeskrivelse.

Og husk sa lige:
CRASH WITH CARE!

Modelflyprofiler
Martyn Presnell: Airfoils for Aeromodellers. 
210 sider, udgivet 1977. Bogen findes pa Dan- 
marks tekniske Bibliotek i Lyngby, DK-797,5.

Forfatteren, som selv er aktiv modelflyver, 
gennemgar pa de forste 40 sider lidt grund- 
laeggende teori om profiler, vingefacon 
mm. Derudover bliver der gennemregnet 
nogle »dimensionerings«-eksempler for de 
forskellige modeltyper (fritflyvning, line- 
styring og radiostyring).

Resten af bogen (170 sider) er computer- 
tegninger af en masse forskellige profiler, 
som bruges inden for de tre modelflyvegre- 
ne, f.eks. Benedek, Arne Hansen, Clark-Y, 
Eppler og mange flere.

Det samme profil er tegnet med forskel- 
lig korde (vingebredde). Omradet er fra ca. 
200 mm ned til 90 mm i spring pa 10 mm i 
korden.

Derudover er der tilsvarende tegninger af 
de samme profiler, men. med reduceret 
»tykkelse«. Dette skal forstas pa den made, 
at hvis det reducerede profil bliver beklaedt 
med f.eks. 1,5 mm balsa, bliver resultatet 
det oprindelige profil. Peter Buchwald
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Mdltegning for 6,7 cm3 team-race tank

40 In d v . s id e Alle m il i millimeter. 
Pilene angiver ireretning 
i balsatrceet.

r f t :

Letvaegtstanke
Hvem sagde, at brcendstoftanken skulle laves 
a f m eta l....?
I bestrasbelserne pa at spare vaegt 
pa team-race-modeller er tanken 
til brasndstoffet heller ikke blevet 
forbigdet. Verdensmestrene John 
Mau og Hans Geschwendtner 
fortteller her om deres tanke.

En tank loddet sammen pa konventionel 
made af hvidbliksplade og messingor veje- 
de i den sidste version vi anvendte 8 gram, 
hvilket faktisk er mere end vaegten af det 
braendstof, den indeholder, idet den som 
bekendt indeholder 7 cm ' braendstof.

Udviklingen gik derfor forst over i alumi- 
niumstanke lavet af 0,5 mm aluplade og 
aluminiumsror, der blev limet sammen med 
Araldit, og vaegten blev dermed halveret til 
4 gram.

Vi var spaendte pa om limningerne kunne 
holde, da det er ganske voldsomme pavirk- 
ninger en tank er udsat for under flyvning, 
nemlig vibrationer og opvarmning fra mo- 
toren, relativt hojt tryk fra tryktanknings- 
anlaegget, samt en >>lagring« i diesel- 
braendstof.

Vores tanke holdt fint taet i 2 ar, og det 
har vist sig, at det forst er efter 2-3 ar, at 
Aralditten giver op over for dieselbraend- 
stoffet, der som bekendt bestir af ester, 
petroleum, olie og amylnitrat. Hvad angar 
gloderorsbraendstof, har vi inger. erfarin- 
ger, men det er almindeligt kendt, at epoxy 
(som f.eks. Araldit) nedbrydes meget hur- 
tigt at methanol, sa man ma nok paregne en 
betydelig kortere levetid, hvis de anvendes 
til gloderarsbraendstof.

For at komme videre i vaegtbesparelseme 
matte vi se os om efter et materiale, der var 
lettere end aluminium og samtidig havde 
den for nod ne styrke, og svaret var naerlig- 
gende — alle modelflyveres yndlingsmate- 
riale: Balsatrce! Let, stasrkt og nemt at for- 
arbejde, og ved at anvende dette materiale

To feerdige tanke. Pilothovedet er med til at op- 
fylde kravet i reglerne om, at team-race modeller 
skal have halvskalaprceg.

lykkedes det os at bringe vaegten ned til 2 
gram for tanken. Ud over vaegtbesparelsen 
opnar man yderligere fordele, nemlig: bed- 
re isolering mod varmeoverforsel og vi
brationer fra motor til braendstof, storre 
stivhed i tanken, saledes at den mere sikkert 
holder den kritiske storrelse under de mak- 
simalt tilladte 7 cm3, selv efter meget hoje 
trykpavirkninger, lettere fremstilling og 
endog lettere reparationer.

Fremstilling af balsatank
Til fremstillingen bruges en plade 1,5 mm 
balsatrae, heist quartergrain med vasgtfylde 
120 g /dm '. Skaer ca. 20 cm af en 100 mm 
bred plade, og du har materialet til adskilli- 
ge team-race tanke.

Pladen pudses pa begge sider med 400 
torslibepapir og gives 2 gange porefylder 
(talkumdope, Aerogloss Sandingsealer el. 
lign.) med afpudsning mellem hver gang. 
Pladen beklaedes derefter med 1 lag 18 
g /m 2 glasfibervaev pa begge sider. Vaevet 
laegges pa med Hempels Hempadur epoxy, 
som fortyndes med methanol i forholdet 1 
del faerdigblandet epoxy (binder og haer- 
der) til 2 dele methanol.

Efter haerdning pudses pladen atter (pas 
pa ikke at slibe gennem vasvet) og 2. gang 
fortyndet epoxy gives (uden vaev). Efter 
haerdning har man en braendstoftaet og 
staerk »sandwich«-konstruktion: glasfi- 
ber/balsa/glasfiber i tvasrsnit.

Efter en sidste afpudsning er pladen nu 
klar til udskaering i de onskede dimensio- 
ner. Brug en meget skarp hobbykniv, da 
det er meget vaesentligt at fa »rene« kanter 
for at fa tilstraekkelig staerk limning, idet 
man skal huske pa, at limfladen kun er 1,5 
mm. Det er nemmere at opna en lige og vin- 
kelret kant, hvis man skaerer pladen lidt i 
overstorrelse og pudser til korrekt storrelse 
med en pudseklods. En anden vaesentlig 
ting er, at arerne i traeet altid ligger pa 
tvaers af den storste laengde i de enkelte 
stykker, idet det giver den stiveste kon- 
struktion.

Samling af tanken
Man er nu klar til at sarnie tanken, og man 
starter med at lime bunden og de to lange 
sider og forpladen sammen med cyanoacry- 
lat, f.eks. Tixo K 20. Derefter limes tankro- 
rene, som er af aluminium, i tanken. Til fo- 
deroret, der er pa 3 mm, bores for med et 2 
mm bor og hullet files derefter op til 3 mm 
med en rottehalefil, idet roret fores helt 
igennem pladen, hvorefter det limes og 
pudses helt ned i plan med undersiden af 
pladen. Derefter undersaenkes det en smule 
med et 2 mm bor (se tegningen). Toppladen 
limes derefter pa, idet man skal vsere meget 
omhyggelig med at fa luftroret helt over i 
det yderste hjorne af tanken (se tegningen).

Tanken er nu klar til indvendig overfla- 
debehandling, der bestar af 3-4 gange 
braendstofbestandig dope, og paforingen 
sker gennem det bageste hul, hvor bagpla- 
den senere skal pasaettes. Brug en lille pen-

fortscettes nceste side
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Et RC-skalafly bliver til -  1.Fortsat fra foregaende side

sel og pas pa ikke at forstoppe luftroret. 
Samtidig hermed dopes den side af bagpla- 
den, der skal vende indad.

Storrelseskontrol
Tanken er nu klar til kontrolmaling og 
eventuel finjustering af volumen. Hold tan
ken lodret med tillukkede ror nedad og fyld 
op med det onskede volumen. Vi bruger 
6,75 cm5, idet man skal huske, at tank- 
ningsventilen pa motoren ogsa rummer 
lidt, der medregnes til tankstorrelsen. Man 
opmaler naturligvis dette volumen med en 
fin pipette, hvorefter man afmaerker v£e- 
skeniveauet i tanken, der bagefter pudses af 
pa den bagerste plade til laengden stemmer. 
Bagpladen limes nu pa, og tanken pudses af 
udvendig.

Rorene sikres med en aralditfairing, og 
der afsluttes med en udvendig overfladebe- 
handling med 4-5 gange dope, indtil over- 
fladen og isaer kanterne er maettede. Som 
afslutning trykproves tanken med f.eks. 
tryktankningsanlasgget. Vi har trykpravet 
vores op til 1,8 kg/cm J, og da vi normalt 
tanker med et tryk pa 0,6 kg/cm 5 er der ri- 
gelig morgin.

Vi har endnu ikke haft nogen problemer 
med vores tanke i balsa, og det er vores tro, 
at typen vil kunne bruges til meget andet 
end team-race, idet vi tror, at en god og 
grundig overfladebehandling indvendig vil 
gore dem modstandsdygtige over for glode- 
rorsbrasndstof, sa de kan holde.

Nu vil nogle nok sporge sig selv, om ikke 
det er gale mennesker, der arbejder sa me
get med at bringe en tankvaegt ned fra 8 til
2 gram. M ask e ......men for dem, der ikke
er rigtig kendt med linestyret team-race kan 
det oplyses, at det faktisk er meget nodven- 
digt at arbejde sadan med enhver detalje i 
disse modeller for at fa den maksimale 
ydelse ud af modellen. □

Et
Benny Juhlin beretter her om sit 
nyligt pabegyndte arbejde med en 
ny skalamodel. Det er tanken, at 
modellens tilblivelseshistorie skal 
kunne lasses ud af en raekke 
artikler her i bladet — frem til 
proveflyvningen!

Der er mange RC-piloter, der gar og t i n 
ker pa at bygge sig et skalafly, et fly der er 
mere end det, nogle lidt ondskabsfuldt kal- 
der et traekors.

Ikke et ondt ord om et almindeligt trae- 
ningsfly, det er sjovt at flyve med sadan et, 
og sa er det selvfolgelig det eneste rigtige at 
starte med. Det er helt forkert at begynde 
sin karriere som RC-pilot med at skabe det 
store, fine skalafly, som byggeprogram nr. 
1, 2 eller maske nr. 3. Man skal jo  laere at 
flyve forst, og heist flyve godt, for det med 
at flyve skalafly kan godt vaere noget, der 
krasver en del dygtighed af piloten. Man 
skal jo  ogsa have lidt erfaring med at byg
ge, for man gar i gang med at skabe den 
store personlighed blandt modellerne.

En del har spurgt mig om, hvordan man 
heist skal gribe det an, nar man vil ga i gang 
med at bygge skala. Det sporgsmal er ikke 
let at svare pa. Der findes nok lige sa mange 
mader at gribe den opgave an pa, som der 
er skalabyggere. Visse regler ma man jo  fol- 
ge, men alle nuancerne i byggearbejdet vil 
vaere forskellige fra pilot til pilot. Hvad 
pokker skal man sa svare?

Jeg har fundet pa noget helt andet end at 
prove at brygge et klogt svar sammen. Selv 
er jeg netop gaet i gang med et nyt projekt, 
det gor jeg pa min made, som maske slet ik
ke passer til andre, men alligevel kan man 
godt fa inspiration ved at laese om andres 
besynderlige fremgangsmader.

Jeg garanterer ikke for, at I vil fa det sto

re tekniske udbytte af min beretning. Ikke 
fordi det skorter pa tekniske problemer, 
uha da, men I griber maske sagen an pa ena 
anden made end jeg, eller maske er I meget 
dygtigere end jeg er. I sa fald haber jeg, at I 
vil kunne laese det som en underholdende 
histone, skabelsesberetningen om mit nye 
skalabarn! Historien kommer i flere afde- 
linger, efterhanden som byggeriet skrider 
frem, og der bliver maske lidt mellemrum 
imellem beretningerne, for det tager sin tid 
at bygge sadan noget. Ja, man skal da ogsa 
have tid til at nyde skabelsesprocessen, for 
at sidde non-stop og bygge er der jo  ingen 
der kan!

Forelskelse ved ferste blik!
Det startede for nogle maneder siden. Ma
ske rigtigere, for et halvt ar siden. Tiden gar 
jo  forfaerdelig hurtigt. Jeg havde faet lyst 
til at bygge mig en ny skalaflyver, men hvil- 
ken?

Jeg havde tidligere lavet en lille Chip
munk, som jeg delvis havde overtaget fra 
en kammerat, og den floj faktisk meget 
godt, men jeg syntes, at den var for lille. 
Derfor overvejede jeg meget, om jeg skulle 
bygge en ny Chipmunk i en noget storre 
malestok. Faktisk havde jeg faet anskaffet 
tegningerne til den, da jeg pludselig modte 
den store forelskelse. Det kom med et slag, 
men pa en pudsig made.

Det var pa et mode i sportsligt udvalg, 
hvor jeg deltog, at Preben Norholm, der jo  
er formand, afleverede et bundt modelfly- 
veblade om skala til mig. Bladene var pol- 
ske, sa det var jo  ikke srerlig nemt at forsta 
dem, men de indeholdt nogle helt skonne 
tegninger med nuancer, som man naesten 
ikke drommer om. Disse blade bliver iov- 
rigt oversat nu, sa andre medlemmer kan fa 
gleede af dem. Men der var den!! — Der 
var slet ikke nogen tvivl. — Den havde en 
saerlig skonhed, srerpraeget kan man sige. 
Den lignede naermest en falk med gribe- 
kloerne strakt fremad og med de karakteri- 
stiske falkevinger foldet smukt ud.

Det var en engelsk flyver — sadan en kan 
ikke nojes med at hedde »fly« — der bl.a. 
havde tjent polske piloter under 2. ver- 
denskrig. Det var en helt speciel en, hvis 
prototype floj forste gang i 1936, og som 
stik imod alle spadomme kom til at spille en 
vaesentlig rolle for krigens udfald. — Mon 
ikke der er nogle, der kender den? Selv nav- 
net er specielt, den hedder »Westland Ly- 
sander«. Ja, den faldt jeg altsa for, men 
hvad sa?

Indsamling af materiale
Som enhver anden, der bliver offer for en 
forelskelse, matte jeg hore nyt om forel- 
skelsens genstand, ja , jeg matte jo  vide alt. 
Og det er et ganske morsomt stade, lidt fe- 
brilsk maske!

Forst fik jeg et modelflyveblad, Scale 
Models, fra august 1979, hvori der var an- 
meldt et plasticbyggesaet til Lysanderen,

Gamle numre af RC-information
Vi har mindre oplag af folgende numre:

Nr. 47, august 77 Nr. 48, oktober 77 Nr. 50, februar 78
Nr. 52, juni 78 Nr. 54, oktober 78 Nr. 57, april 79
Nr. 60, oktober 79 Nr. 61, december 79 Nr. 63, april 80
Nr. 65, august 80 Nr. 66, oktober 80 Nr. 67, december 80

— samt enkelte eksemplarer af numrene:

45 — 49 — 51 — 53 — 55 — 59
(Ring og reserver, hvis du vil sikre dig nogle af de 6 sidstnasvne blade).
Til og med nr. 55 koster bladene kr. 8,- pr. stk. Fra og med nr. 57 er prisen 
kr. 10,- pr. stk.

Send belobet for de onskede blade med tillaeg af kr. 6,- til porto og 
ekspedition (uanset antal) til:

Giro 3 26 53 66
RC-unionen, Paludansvaenge 4, 4700 Naestved

— og skriv numrene ρέ de onskede blade ρέ kuponen til modtageren.

RC-unionen — 03-72 21 07
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Westland Lysander fotograferet pa det canadiske fly  museum.

som fortalte en del om originalflyet og hav- 
de dejlige billeder fra det. Men det var bare 
en appetitvaekker. Jeg fik i0vrigt senere 
foraeret sadan en lille plasticmodel af en af 
hobbyvennerne, der har en forretning i Ma- 
I0V — flink fyr! Men sa skete der det, at 
indehaveren af Marinus Olsens Antikvariat 
i Studiestraede, som er medlem af Nord- 
sjaellands Fjernstyrings Klub, ringede til 
mig og fortalte, at han i Jylland havde fun- 
det nogle eksemplarer af det kendte tids- 
skrift «Profile Aircraft«, som er en pragt- 
fuld udgivelse af historiske fly med billeder, 
skitser, bemalinger og udforlige omtaler.

Det er sa godt, at man bliver helt lvkkelig. 
Desvaerre er dette tidsskrift gaet ind for fle- 
re ar siden, hvilket er et tab for os, der ger- 
ne vil have rigtige og daekkende oplysninger 
om vores prototyper. Men han havde altsa 
fundet en del numre, og ville nu saelge dem 
for en ringe pris — og han havde det ram 
mer, der fortaeller alt om Westland Lysan
der.

Westland Lysander
Der stod meget, og I skal hore lidt af histo- 
rien. Rent teknisk var det i konstruktionen

en forlober for det, man i dag kalder for et 
»STOL« fly (STOL = Short Take O ff & 
Landing, altsa fly der kraever saerlig kort 
start- og landingsbane). Det evnede at flyve 
ganske langsomt og kraevede kun en lille 
mark for at kunne ga op og ned. Man troe- 
de ved krigens start, at det skulle virke som 
kampfly, men det viste sig hurtigt, at den 
funktion passede det ikke til. Sa fandt man 
— da det jo  skulle bruges til noget — pa at 
udnytte dets STOL-egenskaber sammen 
med, at det havde en temmelig lydsvag mo
tor og anvendte det som en snigende ubu- 
den gsest til de besatte europaeiske lande. 
Ubemaerket listede det sig ind over konti- 
nentet om natten, landede pa sma marker 
og afleverede enten agenter eller tog betyd- 
ningsfulde personer ombord og bragte dem 
i sikkerhed i England. Det bragte ogsa vig- 
tige forsyninger til de kaempende under- 
grundshaere og blev iovrigt ogsa brugt til at 
redde piloter, der var nodlandet pa havet. 
Og i de missioner fik flyet uvurderlig betyd- 
ning for de allierede lande.

Da jeg nu samtidigt havde skrevet til Da
le Willoughby efter skalabilleder af en ori
ginal Westland Lysander, der star pa et ca- 
nadisk flymuseum, og da disse billeder viste 
sig at vaere virkelig gode med en maengde 
detaljer pa, var jeg ved at vaere daekket ind 
med dokumentationsmateriale.

Jamen kasre venner, det gjorde mig helt 
kuldret. — Nu mStte jeg igang med at gen- 
skabe dette pragtfulde fly. Jeg skrev efter 
en tegning og gik i gang, men det vil jeg for- 
taelle videre om i et kommende nummer af 
bladet. □

God norsk 
modelflyvehandbog
Ottar Stensbol: Modellfly. NKI-Forlaget, Nor
ge. 128 sider, format A4. N.kr. 69,- plus efter- 
kravsporto ca. N.kr. 11,50. ISBN 82-562-0696- 
9.

Mange af dagens eksperter udi modelflyv- 
ningens svaere kunst her i forgangne an : 
haft stor glaede af Modellflvhandboker.. 
som O ttar Stensbol udgav i 1971. Nye me- 
toder og materialer kommer i hastigt tem
po, ligesom forfattere gor nye erfaringer, sa 
en altdaekkende instruktiv vejledning bliver 
aldrig en evergreen.

Med Modellfly er Modellflyhandboken 
fort up to date, og den er en vaerdig efter- 
folger i vort nye arti.

Med en sa ambitios titel er det naturligt 
forst at konstatere, hvad der matte mangle 
om modelfly. Afsnittet om linestyring er 
tyndt efter danske forhold, og teori om mo- 
torbehandling er ikke fyldestgorende for 
begynderen.

Nar dette er sagt, star tilbage en maengde 
instruktivt stof om fritflyvning og radiosty- 
ring, savel motor- som svaeveflyvning samt 
afsnit om materialer, vaerktoj, beklaedning 
og elementaer aerodynamik. Bogen slutter 
med en halv snes sider om konkurrence- 
flyvning, modelflyvningens organisation i

Norge samt en righoldig Iiste med litteratur- 
henvisninger. Her findes ogsa en nyttig liste 
med forklaring af udenlandske udtryk, 
ganske vist pa norsk, men det ma ikke af- 
skraekke nogen. De svaereste norske »frem- 
medord« er i stil med mutter (motrik), ba- 
lanseror (kraengeror) og glodeplug (glode- 
ror). Bogen er praeget af de mange illustra- 
tioner — mere end 180 — de fleste funktio- 
nalistisk instruktive. men ogsa enkelte af

Modellfly fas ctrekte fra foriaget: NKI- 
forlage:. Prof. Rohrs . e: 108. N-1320 Sta- 
bekk, Norge, tlf. 009 ~~ 2 12 29 50 (fra 
Danmark) eller hos h.obbyhandlere i Dan
mark. Prehen Sarholm

God modelflyvebog
Hans Gremmer: »Von Balsa-Gleiier zum Hoch- 
leistungs-Segler«, Verlag fur Technik und Hand- 
werk GmbH, Fremersbergstr. 5. D-'570 Baden- 
Baden, Vesttyskland.

Sidste efterar faldt jeg over denne bog i en 
hobbyforretning her i Flensborg. Siden har 
jeg brugt timer pa at studere den. Der er 
stof for begyndere og eksperter, fritflyvere 
og RC-folk. Derimod er den ikke af nogen 
saerlig vaerdi for linestyringsfolk, da line
styring ikke naevnes med et ord, hvilket tit- 
len naturligvis ogsa antyder.

Saerligt imponerende er den paedagogiske 
opbygning af bogen. Sammen med en del 
teori gennemgar Hans Gremmer bygningen 
af tre forskellige slags modeller, den forste 
bygges udelukkende af en plade balsa, den 
naeste af to og den sidste af tre plader balsa. 
Endelig er der en grundig gennemgang af 
en letvsegtssvaever p i  basis af en A2-model 
forsynet med fjemstyring og koblet 
side hojderor. Den ville vaere ideel til ter- 
miksogning!

A f saerlig gode afsnit vil jeg her frem- 
haeve afsnittene om profiler og turbulato- 
rer, om termik og termiksogning. Det er 
meget Tint skrevet. Hvad der matte mangle 
er en grundigere gennemgang af vingeop- 
bygning og cirkelmodeller. Russerkroge 
som sadan er ikke omtalt. Men ingen er jo  
fuldkommen, det ville jo  ogsa vaere svaert 
at fa det hele med, sadan som modelflyv- 
ningen har udviklet sig i de sidste 20 ar.

Men alligevel er bogen meget omfatten- 
de. Den fylder 320 sider, der er mange bille
der og naermest tonsvis a f  illustrationer.

Hans Gremmer er en gammel rasv pa 
magnet-skraentflyvningens omrade, og han 
er kendt ud over Tysklands graenser. Denne 
bog vil sikkert gore ham endnu mere kendt. 
Hvis vi her pa bladet havde et stjernesystem 
til bedommelse af boger, ville denne her ab- 
solut fa maksimumsantal.

Jorgen Korsgaard
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Mest fo r  begyndere:
Drag laere af dine uheld
Havarier kan ikke undgas 100%. 
Men hvis man analyserer de 
uheld, man kommer ud for som 
modelflyver, og tager hojde for at 
de ikke gentager sig, sd skulle 
risikoen for yderligere uheld vaere 
mindsket betydeligt.
Ole Meyer har skrevet artiklen 
specielt til RC-flyvere, men ogsa 
fritflyvnings- og linestyringsfolk 
kan laere noget af den.

A f og til bliver du udsat for uheld, og din 
model gar mere eller mindre i stykker. Det 
er noget, enhver modelflyver kender til. 
Men hvis du sorger for at finde ud af, hvor- 
for det gik gait — og drager den rette laere 
deraf — har uheldet dog trods alt vaeret 
godt for noget.

Sa laenge du som pilot er under oplaering 
— flyver skoleflyvning — med bistand af 
en mere erfaren pilot, er det yderst sjael- 
dent, at der sker alvorligere uheld. Men for 
eller senere bliver du sluppet los pa egen 
hand, og sa siger erfaringerne, at risikoen 
bliver noget storre. Lad os straks sla fast, at 
det er de allerfaerreste piloter, der aldrig ha- 
varerer en model. De fleste af os gor det — 
mere eller mindre hyppigt.

Hvis du prover at laegge mserke til, hvil- 
ke piloter, der kun meget sjaeldent — eller 
aldrig — er udsat for alvorlige uheld, sa vil 
du samtidig finde ud af, at det ogsa er de 
piloter, der er mest omhyggelige med deres 
modeller og udstyr, og som ikke gar pa ak- 
kord selv med de mindste detaljer.

Du vil ogsa erfare, at nar en af disse pilo
ter bliver udsat for et havari, sa tager han 
det ikke bare til efterretning. Nej, han op- 
forer sig naesten som en hel havarikommis- 
sion og giver ikke op, for han fuldstaendigt 
har klarlagt, hvad det var, der svigtede.

Og der er mange muligheder at forske i. 
Hvis man skal domme efter de udtalelser, 
der falder umiddelbart efter, at det har sagt 
bang, sa skyldes 99% af alle havarier radio- 
forstyrrelser. Dette aendrer sig imidlertid 
drastisk, nar man far undersogt de sorgeli- 
ge rester nasrmere. Og nar man har haft tid 
til at taenke sig lidt om. Vi husker en situa
tion, der fandt sted pa den lokale flyvep- 
lads for nogle ar siden. Pa en og samme dag 
havarerede ikke mindre end 3 modeller. Da 
de var de eneste modeller i klubben, som 
floj pa 40 MHz, blev det straks slaet fast, at 
der var kraftige forstyrrelser pa denne bol- 
gelaengde, og man anbefalede folk ikke at 
anskaffe sig radioer i dette omrade. 14 dage 
efter var det imidlertid klarlagt, at den ene 
pilot var blevet skudt ned af en af de andre, 
at en havde flojet med en defekt modtager- 
akku, og at den tredie havde fundet arsagen 
i et ddrligt monteret rorhorn.

Nu vi er ved dette med at skyde hinanden

Ethvert uheld har sin 
forklaring — det 

gcelder blot om at 
finde frem til den. I  
dette tilfcelde var det 

ikke svcert, idet 
styroporvingen var 

svcekket voldsomt af 
en dyb indskcering til 

det optrcekkelige 
understel, Ved 

opretning fra en top- 
hat bred vingen 

sammen.

ned, s& kan vi vist ogsa sla fast, at langt de 
fleste af de reelle radioforstyrrelser bliver 
skabt af os selv. Der bliver skudt mange He
re modeller ned af andre RC-sendere end af 
walkie-talkies! Losningen pa dette problem 
er naturligvis et sikkert frekvenskontrolsy- 
stem pa flyvepladsen. Og at det bliver 
brugt! Du har vel iovrigt selv det korrekte 
frekvensflag pa din sender?

De sakaldte trykfejl
En anden typisk type »radiofejl« er den, 
som piloten laver med sine tommelfingre pa 
senderen. De sakaldte trykfejl. Hvor tit har 
vi ikke set en model blive hojt og tydeligt 
stallet, ga i jorden — og sa hort piloten ra- 
be »radiofejl··. En model skal nu engang 
have en given minimumshastighed for at 
kunne flyve. Lader man den ikke have den 
— f.eks. hvis man traekker den for hurtigt 
og for kraftigt op i starten eller piner den 
for meget ud i landingen — sa holder mo- 
dellen op med at flyve. Hvorefter tyngde- 
kraften er alene tilbage, og den virker altid 
nedad! Erfarne piloters kommentar til den
ne type »radiofejl« er, at den defekte tran
sistor sikkert sidder mellem pilotens orer.

Na — af og til indtraeffer der dog ogsa 
regulaere radiofejl. Vi husker saledes bl.a. 
en episode, hvor en model opfortc sig hojst 
besynderligt. Det lykkedes for piloten at ta- 
ge gassen fra og fa modellen ned i et stykke, 
og efter at have kigget naermere pa indma- 
den kunne han oplyse, at det var hojderors- 
servoen, som korte ukontrolleret. En halv 
time senere startede han imidlertid igen — 
formentlig i habet om, at servoen havde re- 
pareret sig selv i mellemtiden. Og denne 
gang fik han den ikke ned i et stykke. Det 
var faktisk lidt svaert at have ondt af ham!

Er der noget gait med radioen — eller 
blot tegn pa, at der er noget gait, sa skal 
den naturligvis til eftersyn. Du kan prove at 
lokalisere fejlen og derved gore eftersynet 
bade hurtigere og billigere. Lad os f.eks. 
antage, at det er gait med sideroret. Sa kan 
vi mistasnke senderen, modtageren og ser
voen. Prov nu at bytte siderorsservoen om 
med en af de andre servoer. Folger fejlen

med servoen, er det den, der er noget i ve- 
jen med. Bliver fejlen i siderorskanalen, er 
det senderen eller modtageren, der ma ar- 
bejdes med. Kan du lane en sender magen 
til din egen, kan du konstatere, om fejlen 
forsvinder, nar du bruger den nye sender. 
Gor den det, er det altsa din sender, der er 
defekt. Forsvinder fejlen ikke, nar du bru
ger den nye sender, ma du have din modta- 
ger til service. Det er naturligvis kedeligt at 
skulle ga glip af nogle flyvedage, fordi ra
dioen skal til eftersyn. Men vi kan love dig, 
at det er endnu kedeligere at skulle und- 
vaere mange flyvedage, fordi den defekte 
radio forer til totalhavari.

Efter et virkeligt hardt havari — sadan 
et, hvor det rigtigt har sagt splat — er det 
iovrigt klog politik at ofre et nyt krystal. 
Ogsa selv om radioen tilsyneladende funge- 
rer normal!.

Andre havariarsager
Men det er ikke blot pilotfejl og radiofejl, 
der kan vaere arsag til havarier. Fejl ved 
modellen som f.eks. defekte haengsler, 
traekstaenger der kan blokere eller darligt 
udforte raparationer kan nemt fore til 
uheld.

En motor, der saetter ud i et uheldigt 
ojeblik, kan ogsa koste en model. Sorg der- 
for for, at motoren er i god stand, og hold 
oje med gloderor, tank og slangeforbindel- 
ser.

I det hele taget bor man altid prove at 
forebygge mulige uheld. Og nogleordene 
her er omtanke og omhu.

Sker uheldet alligevel, sa analyser det. 
Vend og drej, hvad der skete. Drom om det 
om natten. Og nar du har fundet arsagen, 
sa skriv dig den bag oret. Og forebyg genta- 
gelser!

Til sidst: Husk, at dine akkuer fungerer 
bedst, nar de er ladet op!

Og til allersidst vil vi citere et par saetnin- 
ger fra den beromte «Murphy’s Lov«, nem- 
lig: »Hvis noget har mulighed for at ga 
skaevt — vil det ske!« og »Nar tingene 
overlades til sig selv, gar de fra darligt til 
slemt.« □
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Stobning af emner i glasfiber
Kunststofferne vinder mere og 
mere frem inden for alle omrader 
af modelflyvning. Vi bringer her 
en artikel om stobning med 
glasfiber/polyester, som Carsten 
Ullerup har skrevet med baggrund 
i sine egne erfaringer.

Jeg har igennem laengere tid haft lyst til at 
ga igang med at stobe forskellige emner i 
glasfiberarmeret polyester. Efter en snak 
med en lokal modelsnedker og et glasfiber- 
firma tog jeg fat. Igennem mit arbejde har 
jeg hostet en del erfaringer, som maske kan 
lose nogle problemer for andre med samme 
interesse.

Glasfiberarmeret polyester kan anvendes 
til utroligt mange formal inden for model- 
hobbyen, bl.a. til forstaerkninger, repara- 
tioner og ikke mindst til stobning af emner, 
sasom flykroppe, motorcowl og M dskrog 
o.lign.

Materialevalget er yderst vigtigt. ide: de: 
giver udslag i den faerdige afstobningskvali- 
tet.

De materialer, som jeg anvender, er alle 
produkter fra et firma, der hedder »Gel- 
Top« i Vejle. Firmaet henviser gerne til 
naermeste forhandler af dets produkter. 
Der kan da ogsa handles direkte ved Gel- 
Top, men idet det er ret sma maengder, vi 
anvender, fordyrer ekspeditionsgebyr og 
fragt materialerne vaesentligt.

De i artiklen naevnte materialer:
Cerea Voks (siliconefri), 250 g ca. kr. 35,-
Polyvinylalkohol (slipmiddel),

14 1 ca. kr. 10,-
Form gelcoat (sort), pr. kg ca. kr. 50,-
Polyester, pr. kg ca. kr. 20,-
Haerder, pr. 14 1 ca. kr. 20,-
Glasmatte, 300 g /m 2 ca. kr. 10,-
Glasmatte, 450 g /m 2 ca. kr. 13,-
Acetone (til rensning af vaerktoj).

Det er ogsa af stor betydning for arbejdet, 
at man anvender rigtigt vaerktoj. Til pa- 
smoring af Gelcoat og polyester kan ud- 
maerket anvendes en ganske almindelig 
cykellak-pensel. Til pategning af glasmatte 
kraeves metalruller. De: kan anbefales at 
anskaffe sig et sortiment af disse. Metalrul
ler kan kobes hos Gel-Top, eller man kan 
lave dem selv ved at tage et ge-. :r.ds:ykke pa 
den onskede laengde og diameter, gennem- 
bore dette og pasaette et skaft med onsket 
laengde (det er vigtigt med riller : ru /en  for 
at kunne presse evt. luftblaerer ud).

En hobbykniv er ogsa uundvaeriig ren- 
skaering af kanter.

Fremstilling a f  form en  er som regei del 
storste arbejde, men veer meget omhygge- 
lig, idet det er den, der bestemmer kvalite- 
ten af det faerdige resultat!

Jeg vil i de efterfolgende afsnit beskrive 
fremstillingen af en modelflyvekrop.

Positivformen
Der skal forst fremstilles en model af det 
onskede i trae. Abachi har vist sig at vaere 
ideelt at arbejde i. Modellen skal laves i to 
halvdele. Disse to halvdele holdes sammen 
med et antal traedyvler i stramme huller un
der tilpasningen (pase at modellen overalt 
bliver svagt konisk fra delelinien og ud). 
Dette har stor betydning, nar man skal tage 
afstobningen ud senere hen.

Nar traearbejdet er fasrdigt, skal vi have 
lavet en overflade pa modellen. Overfladen 
skal vaere perfekt — mindre kan ikke gore 
det! Jeg anvender en to-komponent auto- 
sanding til formalet.

Nar den engang med tiden (efter slibepa- 
pir, slipol, knofedt o.lign.) har opnaet en 
overflade som motorhjaelmen pa naboens 
nye bil, kan du vaere tilfreds — ikke for!

Negativformen
Vi skal nu igang med at lave negativfor- 
men.

Fersi -;okses den faerdige rraemodel med 
Cerea Voks. Den skal have 6 (seks) gauge 
voks med mindst 4 timers mellemrum. Det
te for at maette formen forste gang. Husk 
at polere grundigt mellem hvert lag voks. 
Almindeligt voks (bilvoks, bonevoks) kan 
ikke anvendes, idet det indeholder fedtstof- 
fer og silicone, der far vand (og slipmiddel) 
til at prelle af.

Nar voksningen er tilendebragt, pafores 
slipmiddel a f polyvinylalkohol. Dette gores 
lettest med et lille stykke skumgummi, som 
vaedes direkte fra flasken. Vaer omhyggelig 
for at undga »helligdage«. Er der tvivl, sa 
giv hellere en gang mere. Slipmidlet er tort 
pa ca. 15 minutter.

Den halve traemodel skal nu spaendes 
fast pa et i forvejen fremstillet stebebrcedt, 
som er palagt et stykke glat linoleum eller 
vinyl. Spaend modellen fast ved hjaelp af 
traeskruer igennem braedtet. Formalet her- 
med er dels at hindre, at modellen star sig 
under stobningen, dels at hindre, at noget 
lober ind under modellen.

Linoleummen gives en gang voks samt 
slipmiddel, inden modellen spaendes fast, 
hvorved det kan bruges igen og igen.

Herefter blandes Gelcoat og 11/2-2% 
haerder. Bland ikke mere, end der kan bru
ges pa 10 min. og brug altid en blikdase, da 
Gelcoat udvikler meget varme ved haerd- 
ningen.

Gelcoaten pafores i et jaevnt lag over hele 
modellen og ca. 2-3 cm ud pa linoleummen. 
Det skal nu have lov at haerde natten over 
(mindst 6 timer — hojst 12 timer), derefter 
pafores endnu et lag Gelcoat. Nar Gelcoa
ten »napper«, kan den egentlige glasfiber- 
stobning begynde.

Bland polyester og 1 1/2-2% haerder 
(bland ikke mere, end der kan bruges pa en 
time) og pafor et lag polyester pa Gelcoa
ten. Den tilpassede glasmatte (450 g /m 2) 
laegges i den vade polyester. Glasfiberen 
skal vaere fuldstaendig gennemvaedet, hvor-

for det normalt vil vaere nodvendigt at pa- 
fore yderligere polyester. For at undga 
luftblaerer, skal der nu arbejdes med metal- 
rullen i laminatet, indtil det er fuldstcendigt 
glasklart. Pa denne made fortsaettes nu, 
indtil man opndr den onskede tykkelse 
(mindst 2 lag glasmatte).

Lad sa hele herligheden haerde et par 
dogn.

Under forudsaetning af, at alt er gaet 
planmaessigt, skulle man nu vaere klar til at 
tage traemodellen ud. Skruerne losnes, og 
stobningen fjernes fra stobebraedtet med 
forsigtighed. Det kan vaere en fordel, hvis 
den sidder godt fast, at tage det hele med pa 
badevaerelset og bruse ind ved kanterne, 
slipmidler er nemlig vandoploseligt.

Man skulle nu vaere i besiddelse af en 
halv form, der er perfekt — hvis dette ikke 
er tilfaeldet, starter man blot forfra.

Hele proceduren gentages endnu en 
gang, blot med den anden modelhalvdel.

Vi er nu i besiddelse a f  to perfekte, noj- 
agtigt ens (spejlvendte) formhalvdele. Kan
terne saves af, sa der bliver ca. 2 cm tilbage 
hele vejen rundt.

Formhalvdelene skal nu have lov at haer
de en uges tid.

Afstebningen
Inden den egentlige stobning kan begynde, 
skal formen gores klar med Cerea Voks.

Formen skal have 6 gange med mindst 4 
timers mellemrum. Der poleres grundigt for 
hver gang. (Ved efterfolgende afstobninger 
er 2 gange voks nok). Dernaest pafores slip
middel med et stykke skumgummi. Her 
gaelder det samme som ved fremstilling af 
positivformen, man skal undga »helligda- 
ge«. Giv hellerede en gang mere, hvis der er 
tvivl. En passende maengde polyester blan
des med 1 1/2-2% haerder og pasmores med 
en pensel i et jaevnt tyndt lag.

Polyesteren skal nu have lov til at torre 
natten over.

Umiddelbart for fiberen skal laegges i, 
blandes en maengde polyester, og formen 
smores endnu en gang med et tyndt lag. 
Glasfibermatten, som man i forvejen har 
tilpasset, laegges ned i den vade polyester. 
Dernaest arbejdes der med metalruller, og 
man pafores polyester, indtil fiberen er 
glasklar og fri for luftbobler overalt. Til- 
straeb at fa blandet nok polyester til at vae- 
de al fiberen med pa en gang, idet forskelli
ge hcerdetidspunkter kan give problemer. 
Der kan arbejdes med den blandede poly
ester i ca. 1 time.

Efter at polyesteren har haerdet i ca. 3 ti
mer, er det en fordel at skaere kanterne re- 
ne. Fiberen er nu tilpas stiv til, at det nemt 
kan lade sig gore med en hobbykniv. Ved 
arbejdet med hobbykniven vil afstobningen 
begynde at losne sig i kanten.

Selve udtagningen af modellen skulle nu 
kunne foretages nemt (forudsat at man har 
vaeret omhyggelig med voks og slipmiddel).

Afstobningen losnes hele vejen rundt i 
kanten ved en blod plastikstrimmel, som 
stikkes ind. Det er nemt at se, nar stobnin-

fortscettes nceste side
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Fortsat fra foregaende side

gen l0snes, idet den bliver klar, hvor den 
far var sort.

Nar den er losnet overalt, tages afstob- 
ningen ud og laegges til hasrdning pa et 
plant underlag. Sorg for at tilrettelsgge ar- 
bejdet saledes, at man kan tage afstobnin- 
gen ud efter 3-4 timers haerdetid, idet den 
stadig er blod og kan arbejdes med uden at 
knaekke (blive maelkehvid).

Efter ca. 1 dogns haerdning skal de to 
halvdele sarnies, men forinden slibes kan- 
terne med slibepapir og pudseklods.

Halvdelene samles nu med tape hele ve- 
jen rundt. Kontroller for skasvheder og 
vridninger!

Nu stobes halvdelene sammen med en 
smal strimmel fiber og polyester. Her skal 
der rulles omhyggeligt for at fordele poly- 
esteren.

Efter endnu 1 dogns haerdning kan tapen 
fjernes, og afstobningen er fcerdig!

Temperaturen i rummet bor vaere ca. 20 
grader. Da polyester er meget staerke sager, 
anbefales det at bruge dndedroetsvcern med 
aktivt filter. Sorg ligeledes for god ventila
tion.

Vaerktojet skal efter brug rengores i ace
tone, men skal dog vaere fri herfor, inden 
der begyndes pany, idet acetone virker ned- 
brydende pa polyesteren.

Undga at bruge mere polyester end hojst 
nodvendigt, det ma derimod anbefales, at 
der arbejdes noget mere med metalrulle for 
at fordele vassken. Det er glasmatten, der 
giver styrken — polyesteren giver mere 
vaegt.

Til modelflyvekroppe bruger jeg 300 
g /m 2 matte, og det giver en vaegt pa 415 g 
for en faerdig Curare krop.

Denne artikel er udelukkende skrevet ud 
fra egne erfaringer. Er der nogen, der skul- 
le ligge inde med nogle gode ideer, horer de 
hjemme som indlaeg i Modelflyvenyt.

Jeg vil gerne give rad og vejledning efter 
bedste evne.

Med modelflyvehilsen, Carsten Ullerup 
Klevermarken 24 

9310 Vodskov 
Tlf. 08-2941 10

Laeserbreve

Sadan blev jeg 
m odelflyver......
Lennart Oberg, der er 15 dr gammel, har sendt 
nedenstaende beretning til Modelflyve Nvt. Han 
fortceller om den lange, trcelse vej til at blive 
modelflyver.

Det hele begyndte for ca. 4 ar siden, da jeg gik 
og snuste i en legetojsforretning og fandt mit 
forste byggesaet. Det var vist en Baby fra DMI, 
dertil en tube lim og sa hjem og bygge. Uden pa 
aesken stod der med tykke bogstaver »Enhver

kan bygge denne model pa fa timer«. Da det var 
forste model, blev den hverken lakeret eller af- 
pudset. Min talmodighed var lig nul. Straks her- 
efter skulle jeg ud og afprove den. Det gik fint, 
men den var jo ogsa idiotsikret. Denne model 
havde jeg megen glasde af, og da min far tidlige- 
re havde beskaeftiget sig med modelfly, fik vi ba
de trimmet modellen ind og hojstartet. Den hav
de flyvetider pa ca. 20 sek. Denne model gav mig 
sa megen selvtillid og indbildt styrke i at bygge, 
at jeg kobte en Cumulus med et vingefang pa 2 
m. Det gik selvfolgelig helt i vasken, jeg kunne 
slet ikke overkomme at bygge den. Dette var en 
stor skuffelse, da byggesasttet var ret kostbart 
(200 kr.). Min interesse forsvandt i et stykke 
t id .....

Pa min 12 ars fodselsdag fik jeg foraeret en 
model fra DMI, som hed Unic. Denne model 
byggede min far for mig, og derfor fik jeg ogsa 
glasde af den. Da vi dengang boede i Rodekro og 
pludselig skulle flytte til Tinglev, faldt min inter
esse atter. Jeg skulle begynde i en ny skole og ha
ve nye kammerater, og derfor gik der et stykke 
tid, inden jeg igen fik interessen tilbage. Inter- 
essen fik jeg tilbage ved hjaelp af en bade ogsa 
fra DMI, der hedder Admiral.

Min store drom var nu at fa et fjemstyringsan- 
lasg til min bad, da der ikke var ret meget ved at 
sejle uden.

I lang tid sparede jeg som en sindssyg for at 
kunne kobe et sadant anlasg. Men trods min 
straeben lykkedes det mig ikke. Derfor gik der 
endnu et stykke tid, inden det lykkedes mig at fa 
samlet sa mange penge sammen. Det var under 
min konfirmation, jeg fik en del penge, som jeg 
brugte til et fjernstyringsanlasg.

Nu fik jeg meget mere glaede af min hobby. Vi 
fik det bygget ind i baden, og da der ligger en Id
le so i Tinglev, kunne jeg rigtig sejle. Min far 
blev ogsa meget betaget af nutidens elektronik, 
og han kunne godt taenke sig at prove anlaegget i 
en flyver. Nogen tid efter kobte han derfor en 
model fra Graupner, det var en Piper PA 18 Su
per Cub. Da si samtidig fik tilbuddet om at kobe 
en motor med tank og det hele, havde vi hele ud- 
styret. Min far fik modellen gjort faerdig, men 
da vi ikke havde nogen erfaring i RC-flyvning, 
kontaktede vi Tender RC-modelflyveklub. Vi 
blev inviteret ud og se dem flyve, og selvfolgelig 
skulle vores flyver med. Da vi havde set lidt pi, 
ville vi flyve med vores egen model, og vi starte- 
de motoren og overlod den til mere erfarne folk.

En tog modellen og en anden fjernstyringen, 
modellen blev kastet, men flyvningen udeblev — 
den rog lige i jorden! Arsagen var, at motoren 
havde for meget nedadtrask. De fortalte ogsa, at 
modellen ikke var beregnet pa begyndere og sag- 
de, at vi godt kunne lasgge den pa hylden nogle 
ar, indtil vi havde laert fjernstyring. Deanbefale- 
de os i stedet en anden model som hed Taxi, og 
med denne model har vi sa flojet et par gange 
med hjaelp fra modelflyvevenner fra Bov/Pad- 
borg.

En dag kom min lillebror hjem med en lille 
svaevemodel, denne model gav os igen interesse 
for fritflyvning, og vi skulle straks ned og kobe 
et nyt byggesaet. Det blev en Victory fra DMI, 
som min far fik for 37 kr. (meget gammel pris). 
En dag lang tid efter, da modellen var faerdig, 
skulle vi rigtig ud og flyve. Det viste sig, at Vic
tory var en fantastisk svaeveflyver set med en be- 
gynders ojne. Denne model havde vi megen glae
de af, og vi har den endnu.

For ca. Ά  ar siden stiftede vi for forste gang 
bekendtskab med Fritflyvnings-Unionen. Vi be- 
stilte nogle argange af Modelflyve Nyt.

I et af bladene sa vi en interessant tegning af 
en »gasser«. Da den sa ud til at vaere let at byg
ge, byggede vi en hver. Det viste sig at vaere sa-

gen, da de begge floj godt. Da vi en dag var ude 
og flyve med min fars gasser, floj den si hojt op, 
at vi mistede den af syne, for vi havde ikke no
gen timer pa. Da vi samme dag skulle prove en 
ny model af «Super Max«, som min far havde 
bygget, fandt vi hans gasser pa folgende made. 
Min far tog sin «Super Max« frem og trimmede 
den, sa den floj godt. Sa hojstartede vi, og da det 
blaeste en lille smule, floj modellen med vinden 
(ret hurtigt), og vi lob naturligvis med. Da den 
endelig landede, havde vi sl4et privat rekord — 5 
min. Da vi lob hen og skulle samle den op, sa vi 
pludselig noget hvidt ligge ca. 100 meter fra os. 
Da vi undersogte det naermere, sa vi, at det var 
vores gasser.

Vi er nu meget inspirerede af Jorgen Kors- 
gaards sma Al-modeller og har bygget nogle 
stykker, som vi har haft megen glasde af. Vi har 
faet lov til at flyve pa en ret stor mark lige uden 
for Tingles , og der er vi sa snart vejret tillader 
det. Vi glsedede os meget til at komme til Skjern 
i marts maned, vi havde pakket alt grejet ned, 
smurt madpakker og var oppe for en vis herre 
fik sko pa for sa at fa at vide, at det hele var af- 
lyst. Det var meget skuffende, sa vi kan tilslutte 
os Jorgens opteg i sidste nummer af Modelflyve 
Nyt.

Min far og jeg har meget glasde af bade at byg
ge og flyve med vores modeller, men vi savner 
lidt konkurrence, der sikkert vil give os den fulde 
glasde.

LENNART OBERG 
TINGLEV

RC-opvisninger
Under overskrifterne «Radiostyrede modeller 
horer hjemme pa flyvepladser« og «Undskyld! 
undskyld! undskyld!« har vi et par gange set ind
laeg i vort udmasrkede blad, som si igen er blevet 
dementeret pga. darlige informationer.

Jeg skal med dette indlaeg ikke fremkomme 
med en undskyldning, men redegore for, hvor- 
for RFK i sommeren 1980 arrangerede 2 opvis- 
ninger i 0Istykke, i forbindelse med udstillingen 
«Fritid i 01stykke«.

RFK har siden midt i august 1980 igen vasret 
uden flyveplads, og grunden hertil vil fylde 2 si- 
der her i bladet, men en er alligevel, at der i den 
lokale befolkning mangier forstaelse for, hvad 
det egentlig er, vi laver, og oplysning om, hvor 
meget vi »larmer«. Vi deltog derfor alene med 
det sigte at underbygge vor stand i 01stykke Hal- 
len og vise folk in live, hvad vi laver.

Der var ca. 100 mennesker til hver opvisning, 
som blev afholdt p4 en idrastsplads pa 10 fod- 
boldbaners storrelse og med abne arealer om- 
kring, altsa en perfekt ramme om en flyveplads.

Der var afspasrringer, hojttaleranlasg og sik- 
kerhedsmand mv., samt en af RFK tegnet forsik- 
ring, og med disse ting har jeg/vi svasrt ved at se, 
at det kan gores bedre pa et etableret plads, hvis 
man alts4 har en sadan. Vi mener endog, at vi 
gor en god reklame for RC-sporten og dermed 
ogsa for vore kammerater andre steder i Dan
mark. /  kan en dag komme i samme situation 
som vi er i idag, nar I f4r klager, og har I  ikke 
folkelig og politisk opbakning, er I ogsa fasrdi- 
ge, det er denne opbakning vi onsker og kasmper 
for gennem disse arrangementer.

Derfor — «Stop hetzen mod ansvarsbevidste 
opvisninger«, og jeg sporger bare, vil I ogsa 
drive hetz mod skrasntflyvning, disse pladser er 
jo heller ikke indregistreret.

Med venlig hilsen,
J0RGEN BRO 

RFK
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Jumbo-trsef 1981
Den 9. og 10. maj havde »Nuserne« i Fil- 
skov arrangeret »Jumbo Trtef 1981«. Sid- 
ste ar blev der afholdt et lignende arrange
ment, og det er hensigten, at der fremover 
skal afholdes et sadant stasvne pa Filskov 
Kro’s flyveplads hvert ar.

Hensigten med steevnet er, at alle skal 
kunne deltage uden at vaere tynget af kon- 
kurrencenerver. Piloterne vaelger selv pro
gram for flyvningen, og der bliver ikke no- 
teret points. Selv om der formodentlig alle- 
rede i 1982 findes bade en skala- og kunst- 
flyvningsgren i Jumboklassen, vil det vaere 
formalstjenligt med staevner pa tvaers af 
specialgrenene i denne klasse.

I ar deltog 8 piloter i staevnet, og der var 
repraesenteret modeller af Piper J3 Cub, 
Turbulent, Aronca, Citabria, P 51 Mu
stang og Mr. Mulligan. Af motorer blev der 
anvendt Quadra, 10 og 15 cm3 gloderors- 
motorer med og uden reduktionsdrev samt 
OS 4-takt 20 cnT »Gemini«. En af deltager- 
ne havde medbragt kroppen til en Jodel 
Robin 400 med 82 cm3 motor. Denne model 
ma komme tael pa 20 kg graensen.

Piloterne havde lejlighed til 5 flyvninger 
hver, men pa grund af kraftig blaest % ar aer 
et par af piloterne, der ikke cnskede a: 
flyve i sidste runde. Bortset fra e: bt?;e: _r.- 
derstel var der ingen uheld, og nar piloterr.e

blot huskede at holde fart pa i landingen, 
var der heller ikke problemer i den afslut- 
tende fase, til trods for blassten. Den delta- 
gende P 51 Mustang manglede dog motor- 
kraft for at opna realistisk hastighed, og 
dette skyldtes bl.a. justeringsproblemer 
med Q uadra’en. I USA har man pa denne 
model anvendt en Quadra med redukti
onsdrev 1:2 i forbindelse med 24” x 14”

fra de ovrige klubber fordelt over hele lan- 
det.

Som en vejledning til »programm0ren« 
af staevnekalenderen kan vi oplyse, at det 
ikke er saerlig heldigt med et stsevne af den
ne karakter i forbindelse med JM i kunst- 
flyvning samme dag. Adskillige har givet 
udtryk for, at de godt ville deltage i eller 
oven sere begge dele!

Til slut en tak til de fremmodte piloter og 
tilskuere fra de forskellige klubber.

Pa gensyn til nteste ar!
Flemming Pedersen

0verste billede viser en del a f de dellagende modeller. Ρά btUedet i  rradsenstse -  -  re r:s· \ R C  Og nedersi forsoger Leo Eriksen at kravle ind 
i sin »Mr. Mulligan«. Lees iovrigt mere om denne model ρά s a :  .

35



Ole Brauner var en a f hovedkrceflerne bag Vngdomsskolestcevnerne i Skive. Her i fcerd med at starte

World Free Flight Review
Bill Hartill’s fantastiske bog om frit- 
flyvning vil interessere enhver mo· 
delflyver. Den fanger stemningen, 
oplevelsen og udfordringen i model- 
flyvning.
416 sider indbundet, format 22x28 
cm, over 650 fotos, heraf en del i far- 
ver.
Send 30 $ plus porto (10 S luftpost, 
1 $ aim. post) til forlaget, og modtag 
denne smukke bog.

WORLD FREE FLIGHT PRESS 
7513 Sausalito Ave., Canoga Park 

Calif. 91307, U.S.A.

K SS HOBBY

SUS-byggesaet
Byggesaet til den kendte fritflyvende 
A1-svaevemodel kan leveres for kr. 
60,· + kr. 8,- til porto.
Modellen er sasrdeles velflyvende og 
meget egnet som begyndermodel til 
ungdomsskole- og klubkurser.

Otto Petersen 
Fruervej 7, 4621 Gadstrup 

Tlf. 02-39 04 43

Model-Center
Special-forretning 

Alt i epoxy- og glasfiber- 
produkter

Model-Center forer et stort udvalg i 
epoxy og glasfiber — specielt til mo- 
delbygning.
Desuden har vi mange losdele, som 
du ikke kan fa andre steder — faer- 
digstobte kunststofkroppe og vinger 
til RC-svaevemodeller, eiektrisk hoj- 
startsspil til RC-svaevemodeller og 
meget, meget m ere....
Skriv efter vort katalog!
(Vi forst&r engelsk, tysk, italienskog 
fransk).

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi 

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze 
Italien

Ordrer ekspederes straks!

en Abdul.

Referater
Fritflyvning

Ungdomsskolestaevner i Skive, 
d. 29-30/3 og 4-5/4 1981
Ogsa i ar havde trimmeweekenderne i Skive god 
tilslutning. Sa stor, at det truede med at spraenge 
alle rammer. Hver weekend var der ca. 50 delta- 
gere, og vi matte sige nej til mange. 

Flyvemassigt \ar det ogsa en succes. Selvom

den forste weekend havde bltesende vejr (lordag 
matte vi flyve med drager pga. vinden), blev der 
begge weekender flojet mange fine starter, og 
mange modeller fik deres luftdab. I ar deltog en 
del flere A2-modeller (Initium), men ellers var 
Abdul og Sus de foretrukne typer.

Inger og Ole Brauner trak som saedvanlig det 
storste lass ved arrangementet og fortjener tak 
for det store arbejde, som de gor for stasvnet.

Erik Knudsen

Resultater fra weekenden d. 29-30/3:
A l ,  begyndere: 1. E jle r S k aan in g  (R in g k o b in g ) 257 se k ., 2 . A n 
d ers  M adsen  (N a:sby) 210 se k ., 3. M o rten  A n d e rsen  (R ingko- 
b in g ) 186 sek ., 4 . R o b ert C h ris te n sen  (S u n d so re ) 182 se k ., 5. 
H enry  A n d e rsen  (S u n d sere ) 160 se k ., 6. H a n s  E . H a u g aard  
(T au lox) 145 sek ., 7. M ichael C h ris te n sen  (N assby) 140 se k ., 8.

Fritflyvnings-Unionens nye T-shirt

Vi har faet fremstillet en ny 
unions-T-shirt. Den leveres i fire 
st0rrelser: Barn, lille, mellem og 
stor. Barnetrojen passer til born 
pa 8-12 ar, mens storre born bor 
anskaffe en voksentroje.
Trojen er af ren bomuld og er 
trykt i sort og rodt — meget flot.
P r is  f o r  a lle  s to r r e ls e r :
1 stk. 36,- kr. Ved kob af flere 
trojer i samme bestilling koster de 
folgende 33,- kr. pr. stk.
B e s t i l  f r a :

Fritflyvnings-Unionen 
Alborggade 17, 5.th.
2100 Kobenhavn 0 .
Tlf. 01-26 08 36.
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Billedet her er fra forste trimmeweekend. Til 
venstre vinderen a f begynderklassen, Ejler 

Skaaning med en Abdul. Morten Andersen, 
der stdr til h0jre, fl0j  sin Abdul ind pa en 

tredieplads.

T o n i L au rid se n  (D a lu m ) 130 sek ., 9 . T o rs te n  P ed ersen  (T au lov) 
127 sek ., 10. M o rten  C h ris tia n sen  80 se k ., 11. C a rs te n  S orensen  
53 se k ., 12. K laus E rik sen  46 sek . Al. e>ede: 1. F in n  M o rten sen  
(S u n d so re ) 271 se k ., 2. K n u d  B ach  (S u n d so re ) 261 se k ., 3. E rling  
Jo rg e n sen  (T au lov) 195 se k ., 4 . B ja m e  M o lk jse r (F red eric ia ) 163 
se k ., 5. L ars  D y b d a l (D a lu m ) 114 se k ., 6 . C a rs te n  R o d sg aard  
(D a lu m ) 105 sek . Ia lt ca . 10 d e ltag e re . Chuck: 1. S teen  O lsen  
(N aesby) 67 sek .

Resultater fra weekend d. 4-5/4
Al, begjndere (4 starter): 1. O lav  E rn s t (H arreslev ) 403 se k ., 2. 
D a n  C h ris te n sen  (L e jre ) 384 sek ., 3. K r is tian  A n d e rsen  (S k jern ) 
341 sek ., 4 . J o h n  J a k o b se n  (S k je rn ) 333 se k ., 5. P e te r  H a n sen  
(L e jre) 327 sek ., 6. L ars  P . L arsen  (T ra n b je rg )  320 se k ., 7. M ette 
K nudsen  (S k je rn ) 311 se k ., 8. K im Jak z ie s  (H arreslev ) 297 sek ., 
9. A llan  T e rn h o lm  (S k je rn ) 294 se k ., 10. K en G . N ielsen  (L e jre) 
267 sek ., 11. M ichae l S vendsen  (T ran b je rg ) 240  se k ., 12. Jo rg e n  
Jen se n  (S k je rn ) 223 se k ., 13. Jes  Ja k o b se n  (T ra n b je rg )  158 sek , 
14. M ichael Jak z ie s  (H arreslev ) 60 se k ., 15. J a n  Senik  (H a rre 
slev) 58 sek . A2: 1. B rian  H a n se n  (L e jre ) 422  se k ., 2 . K eld R as
m ussen  (L e jre) 359 se k ., 3. B ertil P e te rse n  (L e jre ) 254 sek.

overrun, og Steen Agner mistede ogsa en start, 
sa vinder biev Tom Oxager foran Niels Hammer.

Chuckklassen blev ikke overraskende vundet 
af Flemming Dehn Kristensen. Dennegang matte 
nan dog ksmpe for ferstepladsen, idet Finn 
Bjerre havde formastet sig til ogsa at stille op.

Al-beg. blev vundet af Henning Smed, der ef- 
ter en serie udmaerkede flyvninger med sin Ab
dul fik mevet sig 11 sekunder foran Henrik 
Lamberts. Steffen Jensen

Al-beg.: 1. H e n n in g  S m ed  431 se k ., 2 . H e n rik  L a m b e r ts 4 2 0 sek . 
Chuck: 1. F lem m in g  D e h n  K ris tensen  280 se k ., 2 . F in n  B jerre 
175 sek . A2: 1. P e r G ru n n e t 900  se k ., 2. F in n  B je rre  868 sek ., 3. 
P e te r O tte  836 se k ., 4 . S te ffe n  Jen se n  828 se k ., 5. T h o m a s  O tte  
824 se k ., 6 . P a lle  P ed ersen  801 se k ., 7. P e te r B uchw ald  734 sek. 
D2 — ferste runde: 1. T h o m a s  K oster 900 se k ., 2 . N iels H a m m e r 
871 se k ., 3. S teen  A g n e r 868 se k ., 4 . T o m  O x ag er 867 sek . D2 — 
anden runde: 1. T o m  O x ag er 875 se k ., 2. N iels H a m m e r 781 
se k ., 3 . T h o m a s  K oster 720 se k ., 4 . S teen  A gner 673 sek .

Sjaellandsmesterskab d. 19/4, 
Trollesminde
I smakoldt, smablaesende vejr, der sidst pa da- 
gen blev suppleret med enkelte smabyger, blev 
Sjaellandsmesterskabet afviklet.

I A2 var der modt ni mand op til start. De fik 
en virkelig god og jaevnbyrdig konkurrence i det 
lunefulde aprilsvejr. At niveauet var hejt og 
jaevnbyrdigheden stor kan blandt andet ses af, at 
ikke mindre end syv af de ni deltagere flej fire af 
de fern mulige maxer. Det blev altsa droppenes 
sterrelse, der kom til at bestemme placeringerne. 
Da de to mindste drop tilhorte Finn Bjerre og 
Thomas Otte — de havde hver droppet 24 sek. 
— blev det nedvendigt med et fly-off for at finde 
en vinder. Det blev Finn, der vandt, idet Thomas 
i den ferste fly-off runde havde knebet sin timer 
sa meget, at han droppede 2 sekunder. Pa de ns- 
ste pladser kom Peter Otte, Peter Buchwald og 
Steffen Jensen.

I wakefield var der kun modt to deltagere op, 
hvilket faktisk er for fa. Det lave deltagerantal 
hindrede dog ikke Peter Rasmussen i at vise fin 
stil ved at vinde med fuld tid. I gas blev der ogsa 
flejet fuld tid. Det var Thomas Koster og Tom 
Oxager, der stod for den fine praestation her. De 
enedes dog om ikke at flyve deres fly-off til en- 
de, da begge modellerne landede i en skov i fire 
minutters starten. I sidste runde var der ogsa lan- 
det to A2’ere i skoven, og specielt den ene — 
Steffen Jensens — voldte det en del kvaler at fa 
ned igen. Den havde placeret sig i toppen af et

Henrik Lamberts (t. v.) blev slaet med fa  sekunder a f Henning Smed (t.h.) ved distriktskonkurrencen 
d. 5. april. Henning flo j Abdul, Henrik med en Sus.

OM-F’s Jubilaeumskonkurrence 
d. 5 /4 , St. Hojstrup
Der blev flejet i let til svag vind. Vinden gav an- 
ledning til dannelse af meget turbulens over fly- 
vepladsen.

Al beg.: 1. E rling  Jo rg e n sen  201 se k ., 2. H a n s  E rik  H o u g a rd  113 
sek . Chuck: T o m m y  Jen se n  239 se k ., 2 . J o rn  R a sm u sse n 238 sek. 
A2 eks.: 1. B ja rn e  Jo rg e n se n  736 se k ., 2. E rik  Jen se n  655 se k .. 3. 
L e if N ielsen  624 se k ., 4 . J o rn  R asm ussen  575 sek . 5. C laus B o 
Jo rg e n se n  529 sek .

Distriktskonkurrence, Distrikt 
0 st d. 5 /4 , Trollesminde
Efter en raekke aflysninger pa begge sider af 
basltet her i foraret lykkedes det den ferste son- 
dag i april at fit afviklet en fritflyvningskonkur- 
rence i hasderligt vejr i Distrikt 0st. Der var mas- 
ser af termik hele dagen, og flere havde forventet 
et fly-off i A2. Saledes kom de imidlertid ikke til 
at ga, idet alle bortset fra Per Grunnet og Finn 
Bjerre havde mindst et drop efter anden periode. 
Arsagerne til droppene var naturligvis forskellig, 
men det var et gennemgaende traek hele dagen at

enkelte af termikboblerne ligesom dede ud, med 
kraftige nedvinde til folge.

Sadan en boble ramte Finn i fjerde periode. 
Efter 90 sek. flyvning var modeller, i fin hejde. 
men pludselig begyndte den at svnke voldsom:. 
og efter knapr to og et halvt minut var den sa 
langt nede, at den ramte en hajspsndingsled- 
ning og faldt ned. E: kedeligt uheld for Finn, der 
ellers floj virkelig godt. Eneste med fuld tid blev 
derfor Per Grunnet, der sammen med Finn be
gyndte at tale om klasseforskellen mellem A2- 
flyveme i distrikt ost og vest!

I gasklassen var kampen om placeringerne 
mindst lige sa hard som i A2. De fire fremmedte 
var alle seriese landsholdskandidater, og da den 
ordinaere konkurrence gav meget jasvnbyrdige 
resultater, besluttede de at flyve endnu fern star
ter.

Den ferste femstarter blev vundet af Thomas 
Kester med fuld tid. De tre andre kom inden for 
de fire sekunder fra 867 til 871. I anden runde 
blev resultaterne noget mere spredte. Her skete 
der det, at Thomas fik et nul efter et dobbelt

37



ca. 30 meter hojt bogetrae, der overhovedet ikke 
havde nogen grene for 25 meter oppe. Der blev 
ret hurtigt enighed om, at den eneste made at fa 
den ned pa var at skyde en pil med en tynd line 
op over modellen og si traekke den ned. Det er 
imidlertid lettere sagt end gjort. Faktisk tog det 
den lokale Robin Hood (alias Torleif Jensen) ca. 
fire timers hardt arbejde, for det lykkedes. Gre- 
jet var nu heller ikke det bedste. Pilen bestod af 
en afbarket gren fra det naermeste trae, og bue- 
strengen var et stykke staltrid fra det naermeste 
hegnl! 1 modsaetning til dette sa det ud som den 
rene leg, da Thomas Jussika klatrede de 25 meter 
op i et knudret egetrae for at hente Tom Oxagers 
gasser.

Som afslutning kan det naevnes, at Flemming 
Dehn som saedvanlig vandt chuck.

Steffen Jensen

A 2: 1. F in n  B je rre 876 + 240 se k ., 2 . T h o m a s  O tte  876 + 238 
se k ., 3. P e te r O tte  867 sek ., 4 . P e te r B uchw ald  847 se k ., 5. S te f
fen Jen se n  808 se k ., 6 . E rik  N ien stied t 792 se k ., 7 . P alle  P e d e r
sen 744 se k ., 8. Kim  K oster 545 se k ., 9 . J a n  N e e rg ird  215 sek . 
C 2: 1. P e te r R asm ussen  900 se k ., 2 . E rik  Jac o b sen  736 sek . 1)2:
1. T o m  O x ag er 900 + 240 se k ., 1. T h o m a s  R oste r 900  + 240 
se k ., 3. N iels C h r. H a m m e r 821 sek . Chuck: 1. F lem m in g  D ehn 
K ristensen  250  se k ., 2 . J a n  N e e rg ird  58 sek .

10-startskonkurrencen 1981, 
Trollesminde d. 2.-3. maj
Lordag d. 2. maj var vejret ikke sserlig velegnet 
til fritflyvning pa Trollesminde ved Hillerod. 
Det blaeste kraftigt, og det var hundekoldt. En- 
kelte mente, at de da sagtens kunne flyve i det 
vejr, men nar sa alles blikke rettedes mod disse 
fa, uforfaerdede — ja si var det ligesom nir man 
prikker til en ballon med en knappenal. Efter en 
halv times ophold pa pladsen var der udbredt 
enighed om, at en fem-starts konkurrence om 
sondagen i virkeligheden var meget bedre end en 
hel ti-starter. Sa vi enedes om at modes sondag 
morgen pa pladsen.

Og her overtager Jorgen Korsgaard referatet 
for en stund:

Sondag morgen var det faktisk perfekt vejr, 
der dog udviklede sig til lettere blaesende letskyet 
ditto, hvilket afstedkom hjemhentningsproble- 
mer for de »store« klasser med tre minutters 
max. Det gik lidt bedre med Al-maxerne, der jo 
som bekendt kun er p i to minutter. Fern seje jy- 
der mod en enkelt modig sjasiltender (Otto Pe
dersen) lagde op til en drabelig fight, idet under- 
tegnede efter sidste ars triumfer i A1 eks. skulle 
trynes af Heinzi & Co. Desvaerre var boblerne li- 
gesa udbredte som kaempehvirvlerne, sa det var 
ret svaert at finde noget roligt termik. To drop i 
starten sendte mig ud i morket — det var selvfol- 
gelig hvirvlernes skyld! — idet Heinzi kun miste- 
de tre sekunder i forste periode og ellers maxede. 
Han var i sit livs form og lavede nogle formidab
le katapult-starter, sa man kunne hore webbin- 
gen knage i fugerne, men vingerne kan holde. 
Bjarne Geipel havde pa sma fjorten dage klistret 
en Easy-Max sammen, men den naede ikke at 
blive helt faerdigtrimmet til de brutale starter, sa 
han matte se sig overmandet af Otto, der havde 
nogle gode flyvninger med en Sus.

Man siger, at kampen om VM-pladserne i A2 
har vasret hard, men den er sandelig ogsa barsk i 
Al-eks., dels i Harreslev indbyrdes, men ogsa 
mellem denne klub og de ovrige Al-flyvere nord 
for graensen. Heinzi gar hele tiden og aergrer sig 
over, at der ikke findes en ratingliste i A1 — for 
ikke at tale om et VM. Det bliver spaendende at 
folge og vaere med i arets dyster. Vi har hort, at 
bl.a. Hugo Ernst fra Fredericia har bygget en ny 
super model i klassen, men den skal altsa ogsa 
vaere god .... for a t .....

Al-beg. blev vundet af Henrik Lamberts, der 
netop kantede sig ind foran en af gutterne fra

Ved 10-startskonkurrencen 
lykkedes det Povl 

Kristensen at bortfere det 
meste a f en hejstartsline 

fra en sageslos A2-flyver. 
Her er han sammen med 

Thomas Koster ved at 
vikle rovet a f propelakslen.

Gadstrup-kanten, L'nni Enksen. Her.r_r.g Smed 
er et nyere navn end de to fcrende. men han 
fulgte godt med og ska! no»: blive er, at dem, 
man vil laegge mzrke til.

Det var ktvrig: lidt skuffende. a: der var sa f i 
deltagere : A1 til dette ars lO-starter. Hvor mon 
alle ungdomsskolefhverne er henne?

Jergen Korsgaard

Ja, kampen i A2 var hard. En eller to pladser p i 
VM-holdet til august kunne skifte ejermaend af- 
haengigt af dagens resultater.

Efterhanden som dagen skred frem blev det 
mere og mere tydeligt, at startstedet var placeret 
i et omride med kraftige hvirvler. Termik var 
der masser af, men boblerne var abenbart snaev- 
re, for en udlosning i noget, der mindede om 
kraftig termik kunne lynhurtigt asndre sig til et 
katastrofalt drop. Jeg blev overbevist om dette i 
min fjerde start, hvor jeg havde alle tegn p i en 
fin termikboble — og modellen la pa jorden 43 
sekunder efter den iovrigt perfekte katapultud- 
losning! Thomas Otte og Steffen Jensen havde 
tilsvarende starter, og de var langt fra de eneste.

Finn Bjerre, som havde flojet fremragende til 
de to sidste konkurrencer og som var »dark hor- 
se« i oplobet om VM-pladserne, mistede sin 
chance for et godt resultat allerede i forste start, 
hvor modellen tilsyneladende blev fanget i et 
hvirvelfelt under hojstarten. For ikke at fa den 
odelagt valgte Finn at udlose i lav hojde .... og 
fik en tid pa under et minut. Det var et definitivt 
farvel til chancen for en VM-tur som holdmed- 
lem, og Finns indsats resten af dagen bar da ogsa 
klart praeg af skuffelse over den forliste chance.

Palle Pedersen forte suveraent efter 3. periode, 
idet han havde fuld tid med sin nye model. I fjer
de start droppede han et sekund mere, end Peter 
Buchwald havde droppet og var dermed henvist 
til en forelobig andenplads. Denne blev imidler
tid overtaget af den igen staerkt flyvende Jorn 
Rasmussen, der ligesom Peter kun havde et en
kelt drop — for Jorns vedkommende var det iov
rigt et rent »nerve-drop«, idet han lavede en dar-

lig udlosning midt i det vaerste hvirvelomride,
han kunne finde.....  Peter og Jorn lavede ikke
flere fejl, og Palle matte derfor nojes med en fin 
tredieplads.

I wakefield vandt Povl Kristensen helt suve
raent. Hans modeller havde ikke vasret ude af 
eesken siden EM i Jugoslavien, hvor Povl blev 
nr. 2. Trimmet fra dengang var falmet en del; 
for modellerne lavede power-stall i de forste pe- 
rioder, men floj alligevel nogle glimrende tider 
hjem. I en af starterne fangede modellen en hoj- 
startsline med propellen. Hojstartslinen blev rul- 
let halvt op om propelaksen, for gummimotoren 
mitte give op. Povl undskyldte bagefter, at han 
ikke havde rullet linen helt ind — det var sa sju- 
sket, nar tingene kun blev gjort halvt! Bjarne 
Jorgensen lagde ud med et gedigent drop — kun 
omkring et minut! Derefter floj han fejlfrit, men 
kunne dog ikke na at komme forbi Peter Ras
mussen, der placerede sig pa andenpladsen.

1 gasklassen lagde Steen Agner ud med at af- 
skrive en model grundigt. Derefter trak han sig 
ud af foretagendet pga. mangel pa flyveklare 
modeller. Thomas Koster maxede stot, Niels 
Chr. Hammer droppede lidt, og Tom Oxager 
sluttede listen af. Han havde et stort drop, som 
skyldtes et darligt kast. Modellen trykkede mere 
og mere og var med stor fart pa vej i jorden i en 
spids vinkel. Brokdele af et sekund for den ram- 
te jorden, stoppede motoren — og modellen for- 
svandt bag en lille bakke. Alle holdt vejret og 
ventede pa braget — men i stedet dukkede mo
dellen op igen! Den havde kun vreret nede og 
stroget over grassset — tail-plane-settingen hav
de virket i sidste ojeblik og havde reddet model
len fra at blive smadret.....Gasflyverne nojedes
efter faelles overenskomst med 4 starter.

Chuck blev som saedvanlig vundet af Flem
ming D. Kristensen. Konkurrenceledelsen har ik
ke engang ulejliget sig med at rapportere resulta- 
tet, men man kunne vel efterhanden ogsa bare 
fortrykke: »Chuck: 1. Flemming D. Kristensen 
..... sek.« pa vores rapportblanketter. Jorn Ras
mussen floj ogsa chuck og blev helt bestemt nr.
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2, men det fremgik ikke engang af resultattav- 
len!

Praemieoverraekkelsen foregik som saedvanlig 
i Termiks lokaler i Hillerad, og som saedvanlig 
under meget snak og bifald til vinderne. Ogsa i 
ar stod Tom Oxagers Birte (Birte foretraskker i 
modelflyvesammenhseng at hedde dette fremfor 
sit eget navn, som iovrigt er Liisberg ...) for de 
smukke premier. Per Grunnel

A l-b e g .:  1. H e n rik  L am b e rts  341 se k ., 2. U n n i E rik sen  331 se k .,
3 . H e n n in g  S m ed 285 sek . A l-e k s .:  1. H einzi L orenzen  597 se k .,
2 . Jo rg e n  K o rsg a ard  553 se k ., 3. O t to  P ed ersen  459  se k ., 4 . B ja r- 
ne G eipel 449 sek . A 2 e k s .: 1. P e te r B uchw ald  841 se k ., 2 . J o rn  
R asm u ssen  826 se k ., 3. P a lle  P ed ersen  816 se k ., 4 . P e te r O tte  763 
se k ., 5. S te ffe n  Jen se n  729 se k ., 6 . T o rle if  Jen se n  727 se k ., 7 . P e r  
G ru n n e t 722 sek ., 8. M ichael S ch w artz  692 se k ., 9 . F in n  B jerre 
643 se k ., 10. E rik  N ien s tied t 583 se k ., 11. T h o m a s  O tte  570 sek ., 
12. Bo N yhegn 535 sek . C 2: 1. P ovl K ristensen  873 se k ., 2 . P e te r 
R asm ussen  794 se k ., 3. B ja rn e  Jo rg e n sen  778 se k ., 4 . E rik  Ja - 
k o b sen  710  se k ., 5 . Jen s  K ristensen  621 sek . D 2: 1. T h o m a s  R o 
s te r  720  se k ., 2 . N iels C h r. H a m m e r 670  se k ., 3. T o m  O x ag er 549 
sek .

Stillevejrskonkurrence, 
Eremitagen d. 19/5
Den forste stillevejrskonkurrence pa Eremitagen 
svarede fuldt ud til sit navn. Kun en ganske svag 
vind rorte sig, da man ca. 45 min. for sent starte- 
de konkurrencen. Seks mand deltog i A2. Efter 
anden start la Peter Buchwald og Steffen Jensen 
i spidsen, hver med 2 maxer. I 3. periode floj Pe
ter kun 96 sek., mens Steffen fortsatte med at 
flyve maxer konkurrencen ud, hvorved han 
vandt. Peters ovrige flyvninger blev ogsa maxer 
og gav ham andenpladsen.

Ingen af de ovrige A2-flyvere floj et eneste 
max! Havde Tommy Sandby ikke snydt sig selv 
for et max ved at lade timeren ga for tidligt i 2. 
start, havde han faet andenpladsen i stedet for at 
blive nr. 3.

Peter Buchwald vandt A1 — uden modstand 
— ved at flyve 260 sek. i 3 starter.

Peter startede faktisk konkurrencen med at si- 
ge, at han havde travlt, idet han ville flyve 3 klas- 
ser. Sa efter sin sidste A2-start, gik han rask 
igang med at flyve sine 10 chuck-starter, og mens 
mosekonen bryggede og de ovrige deltagere gik 
hjem, knoklede han pa. Hans anstrengelser rak- 
te til en 2. plads ud af 2. Flemming D. Kristensen 
vandt overlegent chuck ved som saedvanligt kun 
at koncentrere sig om denne klasse.

A 1: 1. P e te r  B uchw ald  260 sek . A 2: 1. S te ffe n  Jen se n  900 se k ., 2. 
P e te r B uchw ald  816 se k ., 3 . T o m m y  S an d b y  815 se k ., 4. T h o m as 
O tte  796 se k ., 5 . P e te r  O tte  781 se k ., 6. P aile  P ed ersen  T19 sek . 
C h u ck : 1. F lem m ing  D K v I - - I .
79 sek .

Referater
Linestyring

1. varkonkurrence 0 st, 
d. 29/3-81
Det var en meget mager konkurrence med meget 
hard vind og et lille deltagerantal. I team-race 
skete der en indblaesning i 1. heat, som fik alvor- 
lige folger for Hans Geschwendtner/John Mau, 
som korte uden reservemodel. Vinden tog til, og 
deltagerne enedes om at 2. heat ogsd var finalen. 
Den blev meget tret og velflojet.

I stunt var Stig Henriksen bedste mand fra sae- 
sonstarten foran Robert Petersen.

Team-race:
1. Jen s  G e sc h w e n d tn c r/L u is  P e te rse n , C o m et: 

d isk . 3 :44 ,27

2. J e rg e n  K ja e rg ird /P a lle  E dslev , R ydhave A L K :
4:09,11 3 :45 ,40

3 . H a n s  G e sc h w e n d tn e r/Jo h n  M a u , C o m e t/6 3 5 :
40 o m g . udg .

Stunt:
l .S t i g  H e n rik sen , W in d y  ............................................................. 1680 p t.
2 . R o b ert P e te rse n , W in d y  .........................................................  1593 p t.
3. J o rn  O tto se n , O rk a n  ................................................................ 1204 p t.

Varkonkurrence Vest, Alborg 
d. 12/4-81
Aviators modelflyvere stod for dette arrange
ment. Vi springer straks over til resultaterne, da 
der ikke er indgaet referat fra staevnet:

Speed:
1. N iels L yhne H a n se n , 635 .............. 250 ,34  251,57 0
2 . O le P o u lse n , A r h u s ........................... 239 ,20  248,44 239 ,52
3. L e if E sk ild sen , 635 ........................  237,31 238 ,09  248,27

Good-Year:
1. Jo h a n n e s  T h o rh a u g e /J o h n  A m n itzb o ll, A v ia to r:

4 :3 1 ,6  d isk . 9:13,1
2 . Jesp e r R a sm u sse n /C a rs te n  T h o rh a u g e , A v ia to r:

68 om g . 4 :5 8 ,0  151 om g.
3. N iels L yhne H a n s e n /K u r t  P ed ersen , 6 3 5 /H ad e rs lev :

4 :2 5 ,0  4 :3 6 ,2  72 om g .

Team-race:
1. P e r  S a u e rb e rg /B ja rn e  K n u d se n , H a d e r s 'e . :

3 :57 ,9  3 :4 9 ,6  8 :0 2 ,0
2 . Jesp e r R asm u ssen  C a rs te n  T h o rh a u g e . A v iator:

3 :57 ,3  4 :0 3 ,0  62 om g .
3. O le  P o u ls e n /I b  R asm u ssen . A rh u s:

71 o m g . 4 :0 5 ,0  m o d te  ik k e
4 . N iels L y h n e  H a n s e n  K u n  P ed ersen . 635 H aderslev :

6 :22 ,5  4 :1 3 ,8

Stunt-beg.:
1. Bjarne Schou, Arhus..................................................  1308 pt.
2. Uffe Edslev, Arhus ....................................................  1084 pt.
3. Jan Ovesen, Arhus...................................................... 908 pt.
4. Jens Christensen, Aviator..........................................  893 pt.
5. Peter Koch, Aviator ...................................................  823 pt.
6. Carsten Berger, Aviator ............................................. 438 pt.
7. Pia Olsen, Aviator ...................................................... 156 pt.

Stunt-eks.:
1. Leif Eskildsen, 635 .....................................................  3765 pt.
2. Leif O. Mortensen, Aviator........................................ 3506 pt.
3. Jorgen Kroer, Rydhave ..............................................  3239 pt.
4. Henning Forbech, Rydhave........................................3198 pt.
5. Carsten Thorhauge, Aviator.......................................3187 pt.
6. Johs. Thorhauge, Aviator.......................................... 3142 pt.
7. Hans Rabenhoj, Rydhave.......................................... 3100 pt.
8. John Amnitzboll, Aviator.......................................... 2896 pt.

Combat:
1. U f fe  E dslev , A rh u s
2. B ja rn e  S ch o u , A rh u s
3 . B ja rn e  K n u d se n , H ad ers lev
4 . H e n n in g  F o rb ec h , R vdhave
5 . Jen s  C h ris te n sen , A v ia to r
5 . J a n  S . J e n se n . A v ia to r

2. Varkonkurrence Vest, 
Rodekro d. 3/5-81
2. var-vest blev flojet i Rodekro i bidende kulde 
og kraftig blaest, der medferte et par totalhava- 
rier. Der var hele 14 deltagere.

Carsten Thorhauge knaekkede en krumtap 
pga. en haerderevne, men floj videre med en Iant 
motor.

Mogens L. Olesen

Stunt-beg.:
1. M ogens L. O lesen , R o d e k r o .................................................  1627 p t.
2 . Je n s  K ristensen , A v ia to r .......................................................... 1248 p t.
3. P e te r K ock , A v ia to r  ................................................................. 1023 p t.
4 . F in n  N ielsen , H aders lev  .........................................................  893 p t.
5 . J a n  O vesen , A v i a t o r .................................................................  885 p t.
6 . J a n  L. A n d e rsen , R o d e k r o ..................................................... 242 p t.
7 . O ve M ichelsen , A v ia to r ...........................................................  229 p t.
8. H e n n in g  N ielsen , A v ia to r  ......................................................  O p t.

Stunt-eks.:
1. L eif E sk ildsen , B o rk o p  ...........................................................  3977 p t.
2 . Jo h s . T h o rh a u g e , A v ia to r ......................................................  3226 p t.
3 . H e n n in g  F o rb ec h , R y d h a v e ................................................... 3189 p t.
4 . J o h n  A m n itzb o ll, A v ia to r ...................................................... 3180 p t.
5 . H a n s R a b e n h o j, R y d h a v e ...................................................... 2733 p t.
6 . C ars ten  T h o rh a u g e , A v ia to r ................................................. 2183 p t.

Pilot QB
hurtigbyggesaet
NYHEDER

Stephens Akro
Spaendvidde 123 cm. For motorer 
3,2-4 cm3 ............................. kr. 775,00

Mustang
Spaendvidde 122 cm. For motorer 
3.2-4 cm3 ............................. kr. 835,00

Tiger Moth 1Λ skala
Spaendvidde 224 cm. For motorer ΙΟ
Ι 5 cm3 .............................. kr. 2.375,00

Det nye Pilot katalog kan kobes hos 
din forhandler eller direkte hos os 
mod kr. 17,50 i frimaerker.
PHotbyggesaettene har alle dele ud- 
savede eller udstansede i balsa eller 
krydsfiner. Modellerne er konstrue- 
ret, sa byggetlden er reduceret mest 
muligt. Indeholder rlgholdigt tllbe- 
horssaet.

Jeep American
Smart forhjulstrukket buggy i skala 
1:8. Byggesaettet indeholder alle 
nodvendige dele, ogsa fire hydrauli- 
ske stoddaempere. Motor, radio og 
rullebojle er ikke inkluderet. Bereg- 
net for 3,5 cm3 motor, f.eks. OS 21 
Car. Kr. 2.795,00

Silver Star Models
Sjsellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
— forende i modelfly siden 1960 —

Vi oplyser gerne om naermeste 
forhandler.
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JUMBO HOBBY
05-66 16 30

Ny fantastisk listeskaerer 
Fem ars garanti 

En selvbyggers enskedrsm!

Et nejagtigt a'oe.dende stykke vaerktoj, der skae- 
rer balsa ster op ti! 7 x 1 3  mm. Kniv medfolger
(aim. balsakmv).
JUNI-JULI DISCOUNT: 48.85 kr. ind ρέ giro nr. 2 
06 74 71 og Vi sender omg^ende!

Byggetegninger:
Kaempeudvalg til priser fra 15.00-595,00 kr.
V« Oldtimer JENNY CURTISS ............... kr. 250,00
1 4 PIPER CUB SUPER CRUISER........... kr. 198,00
NIEUPORT II ........................................... kr. 250,00
BLERIOT (semiskala)............................. kr. 250,00

Bud Nosen byggesaet:
Danske byggevejledninger vedlagt.
Trainer spv. 256 cm, 10 cm3 ................ kr. 880,00
Citabria spv. 265 cm, 10 cm3 ............... kr. 1.100,00
Big Stik spv. 256 cm, Quadra.............. kr. 1.430,00
Cessna 310 spv. 300 cm, 2 x  10 cm3.... kr. 1.870,00

PROCTOR’s byggesaet
— er bare verdens fineste oldtimer!

NIEUPORT II spv. 156 cm, 10 cm3 .......kr. 2.650,00
Vi NIEUPORT 28-C i aluminium, birk, bambus,
sitka-gran, st£l og m essing................kr. 4.485,00
BLERIOT (semiskala) »ANTIC« ..........kr. 1.560,00

Tilbeher i ABS-plast
Hjulkasser (skaerme) i stort udvalg i vacuumfor- 
met svaer plast.

JUNI-JULI DISCOUNT: 6 5 ,0 0  kr. ind pk giro 2 0 6  
74 71 og vi sender omgaende et par i 1 1/2 mm 
plast, 24 cm lange, 7 cm brede.

Vi soger forhandlere — skriv idag!

JUMBO HOBBY
Grumstrupvej 40, 8732 Hovedgaard 
Tlf. 05-66 16 30 — Giro 2 06 74 71

Husk: Tegninger kan kun tages retur i ubrudt 
plombering. Eksport moms 22%.

Nyt fra HEGIU!

TEDDY — ny solid begyndermodel i traebyggesaet. Komplet meo alle losdele. Til 
20’er gloderorsmotor eller f.eks. Mabuchi 550S-elmotor. Best-nr. 3200, vejl. 536,- kr.

KARL — Fantastisk flot bygge
saet af slaebebaden Karl. Helt ny 
konstruktion med dobbelte, dreje- 
iige skruer. Kompiet med alle fit
tings. Laengde 810 mm.
Best-nr. 3560, vejl. 1.785,- kr.

Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 06-62 70 77

En rigtig »lommedrejebaenk«, som du bogstaveligt talt kan have staende p& dit 
skrivebord. Standardudstyr: Tvaerribbet stobejernsramme med slebne prisme- 
vanger, motor, trapperemskiver og drivremme, rembeskyttelsesskaerm, spindel- 
dok med praecisionslejer, 3-bakket centrerpatron med vendbare bakker, medbrin- 
gerskive (opspaendingsplan) og medbringer, 2 faste pinoler, pinoldok, laengde- 
slaede med automatisk tilspaending, tvaerslaede, st^lholder, 2 umbrakonogler, 
en dobbelt gaffelnogle, samt betjeningsvejledning ............................  kr. 2.928,-

Borepatron 0,5-8 mm (3 b a kke t)..................
Kuglelejepinol med dobbelt kugleleje . . . .
Forsaetter til konusdrejning ........................
Bore-og fraesesojle .......................................

Max. drejediameter: 92 mm. Max. dreje- 
laengde: 200 mm. Spiidelgennemboring: 
10,2 mm. Spindelhastigheder: 130-200-350- 
560-920-1500-2450-4000 om dr./m in. Pinol- 
rarsdiameter: 18 mm. Pinolvandring: 26 
mm. Tilspaending: 0,02 mm/omdr. Motor: 
220 V, 95 W, 2 hastigheder, 2100 og 3600 
om dr./m in., godkendt radio og TV stoj- 
daempning.

Ring eller skriv efter farveprospekt 
og prisliste!

kr. 134,- 
kr. 128,- 
kr. 268,· 
kr. 719,-

Priser incl. 
2 2 % moms

TLF 0 4  5 25101  
JOMFRUSTIEN 26
Dl< 6 1 0 0  H A D E R S L E V
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V " * Fritflyunings-Unionen

Fritflyvnings-Unionen er den danske 
landsorganisation for modelflyvning 
med fritflyvende modeller. Unionen er 
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og 
Federation Aeronautique Internationale. 
Arskontingentet for juniormedlemmer er 
75 kr., for seniormedlemmer 200 kr. Ind- 
meldelse sker ved at indbetale kontingen- 
tet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Peter Buchwald
Ellehoj 49, Horn, 4100 Ringsted 
Tlf. 03-64 33 88.

Distriktsledere:
Distrikt 0 st (ost fo r Storeboelt): 
Peter Otte
Bogelovsvej 8, 2830 Virum 
Tlf. 02-85 18 52.
Distrikt Vest (vest fo r Storebcelt): 
Jens B. Kristensen 
P.S. Kroyersvej 28 A,
8270 Hojbjerg 
Tlf. 06-27 13 28.

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen
Alborggade 17, 5.th., 2100 Kbh. 0  
Tlf. 01-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

Orientering fra 
Fritflyvnings- 

(Inionen

VM-landshoId 1981
Fritflyvnings-Unionen? udtagelseskomite har pa 
sit mode i Hillerod d. 3 5 udtaget folgende 
landshold til VM-81 i Spanien d. " 8-13 8:
FI A: 1. Peter Otte

2. Per Grunnet
3. Thomas Otte
1. reserve: Steffen Jensen
2. reserve: Peter Buchwald
3. reserve: Finn Bjerre

FIB: 1. Jens Kristensen
1. Peter Rasmussen 
3. Povl Kristensen
1. reserve: Bjarne Jorgensen

F.1C: 1. Thomas Koster
2. Niels Chr. Hammer
3. Tom Oxager
1. reserve: Steen Agner

Holdleder: Peter Buchwald
Da Per Grunnet har mulighed for at deltage som 
forsvarende verdensmester uden for det nationa- 
le hold, har han meddelt, at han ikke onsker at 
deltage pa landsholdet, men vil gore brug af mu- 
ligheden for at deltage som forsvarende mester. 
Dermed rykker Steffen Jensen ind pa landshol
det i F1A.

Danmark ma stille to tidtagere til radighed for 
arrangementet. Disse far ophold og kost betalt

af arrangoren. Hvis nogen onsker at benytte sig 
af dette tilbud, bedes de kontakte Peter Buch
wald snarest (tlf. 03-64 33 88).

Personer, der onsker at overvsere VM, kan fa 
yderligere oplysninger om arrangementet fra Pe
ter Buchwald.

Nordisk Mesterskab 1981
Det svenske modelfiyveforbund har midt i maj 
meddelt, at man desvaerre ikke kan disponere 
over den flyveplads i Norrkoping. som man hav- 
de regnet med. Derfcr udsaetter man afviklingen 
af NM til senere pa are! end den oprindeligt an- 
noncerede date y:d<: .

Forelobig gar bestraebe'.seme pa at afholde 
NM i Uppsala d. 10.-11. rU-Ober. men intet lig- 
ger fast pa nuvjerende ndspunk:.

Fritflyvnings-Lrconeii regner derfor med at 
udtage landshold t:'. NM ef:er Jyllandsslage: 
sidst i juni maned. Nsrmere herom: Modelflyve 
Nyts august-nummer.

Ratingliste pr. 3/5-81
Til brug for udtagelse af landshold til VM-81 i 
Spanien blev nedenstaende rating-liste udregnet 
umiddelbart efter 10-startskonkurrencen i Hille
rod d. 2.-3. maj. Den sidst offentliggjorte rating
liste findes i Modelflyve Nyt nr. 1/81.

F1A :
R atin g  K onk . 

.................  77 in

.................. 19 6

.................. 19 5
4. S te ffe n  J e n s e n ...................... .................  16 9

.................. 12 6

.................  11 10
7. F in n  B je r r e .............................. .................. 10 6
7. B ja rn e  Jo rg e n sen  ................ .................  10 2
7. P a lle  P e d e r s e n .........................................  10 6

10. H u g o  E r n s t ................................................  9 2
............. 5 1
............. 5 6
............. 2 5
............. 2

3
16. J a n  B e b e ...................................... ............. 0 3

............. -f 1 2
18. S teen  G re g e r s e n ........................ ............. - 3 1

............. - 4 2

............. - 6 ?

............. — 7

............. -=-11 1
-  18 ->

............. - 1 8

_ -y -
-  _  _ _ -  *6 -

FIB;
1. P e te r  R a s m u s s e n .................   23 3
2. E n k  N i e n s t x d t ........................................ 17 2
3. B ja rn e  Jo rg e n se n  ...................................  14 5
4 . J e n s  K r is te n s e n ........................................  13 5
5. E rik  Jac o b sen  .......................................... 0 2
6. P o v l K ristensen  ......................................  - 2  3
6 . K a rl-E rik  W idell ..................................... - 2  2
8. P a lle  Jo rg e n sen  ......................................  h- 5 1
9. Jo rg e n  K o r s g a a r d ...................................  h- 9 1

10. L ars  Jen se n  ..............................................  -=-14 1
11. B ja rn e  G e ip e l ...........................................  h-3 4  1

F 1C :
1. T h o m a s  K o s t e r ........................................  II 8
2. N iels C h r. H a m m e r ..............................  2 7
3. T o m  O x a g er ............................................. -r-4 7
3. K a rsten  L arsen  ....................................  -:· 4 4
3. S teen  A g n e r ..............................................  h-4  3

Ratingtallet siger, hvor mange sekunder pr. start 
man bor ligge over en konkurrences gennemsnit, 
hvis man holder den »styrke«, som ens tidligere 
konkurrencer tyder pa, at man har.

Lasg maerke til, at VM-holdet absolut ikke er 
identisk med de tre hojest placerede pa ratingli- 
sten! Ved udtagelse af VM-hold vurderer komi- 
teen de enkelte modelflyvere og deres konkur- 
renceresultater, saledes at de statistiske tilfseldig- 
heder, som godt kan vende op og ned pd ratingli- 
sten, elimineres.

Kalender — fritflyvning:
7-8/6 Holland International, Lelystad, Hol

land
27-28/6 Jyllands-Slaget, Vandel 
28/6-5/7 Sommerlejr 1981, Vandel 
7-13/8 VM-81, Burgos, Spanien
9/8 Fynsmesterskab klasse C og D, St. 

Hojstrup, Odense
22-23/8 Pierre Trebod, Marigny, Frankrig 
29-30/8 Free Flight Days in Poitou, Thouars, 

Frankrig
30/8 Hostkonkurrence 1, distrikt Vest, 

Vandel
5-6/9 Eifel Pokal, Ziilpich, Tyskland 
13/9 Jyllands-Cup, Skjern 
13/9 Sjaellandsmesterskab, efterar 
26-27/9 Danmarksmesterskaber 1981 
18/10 Hostkonkurrence 1, distrikt 0st 
25 10 Hostkonkurrence 2, distrikt Vest, St. 

Hojstrup, Odense
25 10 Klubmesterskab, klasse A, OM-F 

1 11 Flyvedagskonkurrence, decentraliseret 
1/11 Distriktskonkurrence 0st, Hillerod 
1/11 Distriktskonkurrence Vest, decentrali

seret
15/11 Hostkonkurrence 2, distrikt 0st 
22/11 Landsmode, Odense 
29/11 »Sidste flyvedag«, OM-F, St. Hoj

strup
6/12 Distriktskonkurrence 0st, Hillerod 
6/12 Distriktskonkurrence Vest, decentrali

seret

Yderligere oply sninger om danske konkurrencer 
kan fas hos distriktslederne. Oplysninger om I n 

ternationale konkurrencer fas fra sekretariatet.

Konkurrenceindbydelser
Stillevejrskonkurrencer pa Eremitagen
I betragtning af, hvor koldt det kan vaere at dyr- 
ke modelflyvning i vinterhalvaret, udskrives her-

Nyhed!
P-30 byggesaet

Begyndermodel med gummimotor 
velegnet til bl.a. u n gdom ssko leh o ld . 
K ort b y g g e tid  (ca. 15 timer) og gode 
flyveegenskaber.
Velegnet nar man skal Isere at flyve 
med motormodeller.
Byggessettet er amerikansk (dansk 
vejledning). Det indeholder u d so g te  
materialer, bl.a. propel, gummimo
tor, lejer mm. Kun dope og lim er ikke 
med i saettet.

Abdul
Abdul er en begyndersvaevemodel 
velegnet til ungdomsskolehold. Kort 
byggetid og fremragende flyveegen
skaber.
Byggesaettet indeholder alle nodven- 
dige dele, f.eks. udstansede profiler, 
lister (med formet forkant), farvet pa- 
pir, hojstartskrog, bly og alle dele til 
kurveklap og termikbremse.

Hvis du er interesseret i P-30 model- 
len eller Abdul, sa ring eller skriv ef
ter naermere oplysninger til:

ERIK KNUDSEN 
Amagervej 66, 6900 Skjern 

Tlf. 07-35 17 67 (bedst 17-18)
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med nogle lune stillevejrssommeraftenkonkur- 
rencer pa Eremitagen.

Der flyves folgende dage: 2/6, 16/6, 30/6, 
14/7, 28/7 samt 11/8.

Der startes kl. 19.00 og der flyves min. 3 star
ter pr. aften.

Er vinden for frisk til at flyve konkurrence pa 
den ret lille Eremitageslette, bor du maske allige- 
vel mode op for at fa lidt hold pa trimmet.

Der flyves i klasserne Chuck, Al, A2 og C2.
Fa yderligere oplysninger fra Erik Nienstsedt, 

01-64 37 19 eller Palle Pedersen, 02-64 29 51.

Jjllandsslaget. d. 27.-28. juni, FSN Vandel
Traditionen tro afholdes Jyllandsslaget den 
weekend, hvor modelflyvesommerlejren abner. 
Alle danske fritflyvere skulle have modtaget den 
engelske indbydelse til arets staevne, nar dette 
laeses, men skulle nogen have problemer med at 
ty-de oplysningeme heri, er detaljerne gentaget 
her pa modersmalet.

Der flyves alle klasser, dvs.: F1A (A2-eks.), 
FIB (wakefield), F1C (gas), A2-beg., Al-eks. 
(F1H), Al-beg., chuckglider samt P-30.

Forste periode starter lordag d. 27. kl. 14.00, 
forinden er der briefing kl. 13.50. Sondagens 
forste periode starter kl. 8.30 om morgenen. 
Praemieoverraekkelsen forventes afholdt sondag 
kl. 14.00.

Tilmelding skal sendes til konkurrencelederen 
senest d. 13. juni. Den skal indeholde deltage- 
rens navn, adresse, CPR-nr. (for udlaendinge 
pas-nummer) samt oplysning om, hvilke klasser 
man vil deltage i, og om man er tilmeldt som- 
merlejren. Tilmeldingen sendes til:

Jorgen Korsgaard 
Ahornweg 5 
D-2391 Ellund 
Vesttyskland

Startgebyret bliver 25 kr. for juniorer og 50 
kr. for seniorer. Det betales ved ankomsten — 
inden briefingen.

Det vil vaere muligt at ovematte pa flyvestatio- 
nens omrade i telt eller campingvogn. Man kan 
komme ind allerede fredag aften d. 26. juni efter 
kl. 18.00 (ikke senere end kl. 22.00, da vagten 
lukkes om natten).

OBS: Ledsagere, der ikke skal flyve med, skal 
ogsa tilmeldes med navn, adresse og CPR- eller 
pasnummer. Ellers kan de ikke komme ind pa 
flyvestationen!

Mod talstaerkt op til denne store, afstressende 
konkurrence. Konkurrencen er »begynderven- 
lig«, idet perioderne er lange — 1. periode hele 
to timer, resten halvanden time!

Orientering fra 
CL-unionen

Kalender — linestyring
6- 7/6 Limfjordsstaevnet, Alborg, Alle klas

ser
21/6 Hertug Hans Stasvne, Haderslev, Alle 

klasser
27/6-5/7 Sommerlejr, Vandel, Alle klasser
7- 11/7 EM, Genk, Belgien, Alle klasser 
15/8 Haderslev Cup, Haderslev, Alle klas

ser
23/8 BG Cup, Kobenhavn, Alle klasser
5-6/9 DM, Ballerup, Alle klasser
13/9 1. Host-0st, Kobenhavn, Alle klasser
27/9 1. Host-Vest, Alborg, Alle klasser
4/10 2. Host-0st, Kobenhavn, Alle klasser

18/10 KM, Kobenhavn, Alle klasser 
25/10 2. Host-Vest, Arhus, F2A, F2C, G/Y

Internationale konkurrencer
13- 14 6 Criterium Midden Nederland,

Utrecht, Holland, F2A, F2B, F2C 
20-21/6 Int. Criterium of Isle of France, Le 

Bourget, Frankrig, F2A, F2C 
7-11/7 18. Criterium of Aces, Genk, Belgien,

F2A, F2B, F2C, F2D
24-26/7 Nyirseg-Cup, Nyiregyhaza, Ungarn, 

F2A, F2C
14- 15/8 Int. Competition, Genk, Belgien,

F2A, F2B, F2C
22-23/8 Int. Competition, Brno, Tjekkoslova- 

kiet, F2D
29-30/8 Int. Competition, Verviers, Belgien, 

F2A, F2B, F2C
29/8-3/9 Sofia Cup, Sofia, Bulgarien, F2A, 

F2B, F2C, F2D
5-6/9 6. Int. Combat Meeting, Rixensout,

Belgien, F2D
12-13/9 3. Internationaler MBZB-Cup, Brei- 

tenbach, Schweiz, F2A, F2B, F2C, 
F2D

13/9 Coppa d’Oro, Lugo di Romagna, Ita- 
lien, F2A, F2C

12-24/9 4. Balkan Championship, Ankara, 
Tyrkiet, F2A, F2B, F2C 

19-20/9 16. Int. CL Competition, Bochum, 
Vesttyskland, F2A, F2B, F2C 

26-29/9 Nograd-Cup, Salgotarjan, Ungarn, 
F2B

Yderligere oplysninger om konkurrencerne 
fremkommer i lobet af aret her i Modelflyvenyt 
og kan desuden fas fra unionens sekretariat.

NM
Det oprindeligt planlagte NM-arrangement i 
Norrkoping er ifolge hvad der er meddelt Frit- 
flyvnings-Unionen afbliest. Naermere oplysnin
ger om tid og sted for arrangementet vil blive 
meddelt i et kommende nummer af Modelflyve 
Nyt.

Diplomer
Johannes Thorhauge og John Amnitzboll fra 
Aviator har med fa dages mellemrum klaret kra- 
vene til A- og B-diplom i good-year.

Danmarksrekord
Ved staevnet i Alborg den 12/4 sneg Niels Lyhne- 
Hansen fra Trekantens Modelflyveklub sig lige 
over danmarksrekorden i speed, saledes at den 
gaeldende rekord nu lyder pa 251,5 km/t.

EM
Landsholdet til EM i Belgien kommer til at se sa- 
dan ud:
F2A speed:

F2B stunt:

F2C

F2D combat:

Ole Poulsen, Arhus 
Bjorn Hansen, Comet
Leif O. Mortensen, Aviator 
John AmnitzboII, Aviator 
Johannes Thorhauge, Aviator
Hans Geschwendtneiteam-race: 
/John Mau, Comet/Trekan- 
tens M.F.
Jorgen Kjaergard/Palle Ed- 
slev, Rydhave/Arhus 
Ole Poulsen/Ib Rasmussen, 
Arhus
Uffe Edslev, Arhus 
Bjarne Schou, Arhus 
Asger Bruun-Andersen, 
Svendborg

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er 
den danske landsorganisation for mo- 
delflyvning med linestyrede modeller. 
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae- 
roklub og Federation Aeronautique In
ternationale. Arskontingentet er 100,-kr. 
for direkte medlemmer. Medlemskab 
kan ogs& opnas gennem indmeldelse i en 
af de klubber, der er tilsluttet unionen. 
Naermere oplysninger herom fis fra 
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Asger Bruun-Andersen
Grev Schacksvej 13, 5700 Svendborg
Tlf. 09-21 45 07.

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Niels Lyhne-Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Borkop 
Tlf. 05-86 62 19.
Giro: 5 20 87 69.

Regelhaefte
Nu varer det ikke lasnge! Det nye regelhaefte er 
gaet i trykken og forventes faerdigt i begyndelsen 
af juni maned.

Klubberne vil fa tilsendt et antal eksemplarer 
svarende til det antal medlemmer, de har ind- 
meldt i unionen + et haefte til klublokalet.

Ekstra eksemplarer kan kobes for 10,- kr.
Deltagere i udenlandske konkurrencer skal 

vcere opmaerksomme pa, at de danske regler pa 
visse punkter afviger fra FAI-reglerne, bl.a. er 
visse FAI regler, som forst er gaeldende i udlan- 
det fra 1/1-82, allerede indfort i regelhseftet.

Transfers
Vi har faet lavet et nyt oplag af unionens trans
fers og kan i den forbindelse naevne, at prisen 
kun er steget til 16,- kr. for 10 stk. og 140,- kr. 
for 100 stk. Bestil fra sekretariatet.

DM 1981
Vi kan allerede nu lofte en flig af sloret for arets 
Danmarksmesterskaber. Konkurrencerne afhol
des pa Ballerup Gymnasium, Baltorpvej, 2750 
Ballerup.

Man kan ovematte i skolens gymnastiksal, 
hvis man selv medbringer sovepose og luftma- 
dras. Er dette ikke godt nok, kan man kontakte 
Grantoftens Hotel, der ligger ca. 1,5 km fra fly- 
vepladsen. Vsrelser bestilles pa tlf. 02-97 58 11 
(sig at det er til modelflyve-DM) — enkeltvaerel- 
ser koster ca. 85,- kr. pr. nat, dobbeltvaerelser 
ca. 125,- kr.

Der flyves alle klasser.
Tilmelding senest mandag d. 17. august til 

Kjeld Frimand, Grantofteparken 628, 2750 Bal
lerup (tlf. 02-97 02 94).

Konkurrenceledere til de enkelte grupper og 
officials efterlyses hermed! Kontakt Kjeld Fri
mand snarest muligt, hvis du er interesseret!

Yderligere oplysninger fremkommer i naeste 
nummer af Modelflyve Nyt — men reserver alle
rede nu dagene!
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RC ^  unlonen

RC-unionen er den danske landsorgani- 
sation for modelflyvning med radiostyre- 
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge- 
lig Dansk Aeroklub og Federation Aero- 
nautique Internationale. Arskontingen- 
tet er kr. 140,-. Ved indmeldelse skal der 
altid betales et fuldt arskontingent. Med- 
lemmer, som indmeldes i arets sidste 
halvdel, vil automatisk fa overskydende 
belob refunderet i naeste ars kontingent- 
opkrasvning.

Bestyrelse:
Konstruktor Erik Toft, NRC (for- 
mand), Dalby Alle 27, 9230 Svend- 
strup, tlf. 08-38 22 33, klubleder 
Bent Lund, NRC (nasstformand), 
driftsleder Anders B. Henriksen, 
Falcon, luftkaptajn Jens P. Jensen, 
KFK, smedemester Robert Jessen, 
Esbjerg Mfk., tandlaege Bjorn 
Krogh, NFK, programmor Preben 
Norholm, Midtjysk Mfk.

Sportsligt udvalg:
Programmor Preben Norholm. 
Godthabsvej 7, 7400 Heming.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Elektriker Leif Widenborg 
Thyrasvej 14, 4173 Fjenneslev 
Tlf. 03-60 95 69.

Svcevemodeller
Laerer Philip Emborg Jensen 
Kirke Alle 30, 7800 Skive 
Tlf. 07-52 18 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin 
Havrevej 37, 2700 Bronshoj 
Tlf. 01-60 29 37.

Helikoptermodeller
Vasrkforer Preben Laursen 
Tjornevej 23, Fensmark, 4700 
Naestved 
Tlf. 02-74 64 85.

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Sorensen 
Skolegade 27, 7200 Grindsted 
Tlf. 05-32 26 56.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen 
Svinget 7, 7323 Give 
tlf. 05-73 17 84.

Rekordsekretaer:
Ingenior R. Moller Nielsen 
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup 
Tlf. 06-22 11 75.

Frekvensudvalg:
TV-tekniker Herbert Christophersen 
Mollesvinget 9, Alsonderup,
3400 Hillerod 
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Bankprokurist Ole Meyer 
Paludansvasnge 4, 4700 Naestved 
Tlf. 03-72 21 07.
Giro: 3 26 53 66.

Orientering fra 
RC-unionen

Nye adresser
Folgende klubber har faet nye kontaktmaend: 
Jernlose Modelflyveklub, nu Carsten Jorgensen, 
Rosenvaenget 12, Vester Saaby, 4330 Hvalso, tlf. 
03-39 93 60. Brabrand Model Club, nu Hans R. 
Gronne, Lenesvej 19, 3. mf., 8220 Brabrand. 
Hobro Fjernstyringsklub, nu Hans Hammer, 
Dostrupvej 94, 9500 Hobro, tlf. 08-55 70 85.

Bestyrelsesmede
Unionens bestyrelse holdt mode den 16. marts i 
Kastrup med deltagelse af samtlige bestyrelses- 
medlemmer samt Ole Meyer. Et fuldstaendigt re- 
ferat er udsendt med klub-orientering nr. 2-81, 
sa vi skal her blot naevne de vassentligste ting. 
Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Toft som 
formand, Bent Lund som naestformand, mens 
Preben Norholm blev valgt til formand for 
Sportsligt Udvalg. Til medlemmer af Dansk Nlo- 
delflyve Forbunds bestyrelse valgtes Bjorn 
Krogh og Preben Norholm. Et krav fra KDA om 
en kontingentforhcjelse fra kr. 10,- til kr. 15.- 
pr. roedlem med virkning fra 1. januar 1981 hav- 
de bestyrelsen afvist, idet repraesentantskabet ik- 
ke havde haft lejlighed til at tage stilling til 
sporgsmalet. I den anledning kom Rex Andersen 
fra KDA’s forretningsudvalg til stede og oriente- 
rede om KDA’s okonomi. Efter en debat med 
Rex Andersen fastholdt bestyrelsen, at den ikke 
kunne ga med til en forhojelse uden om reprae
sentantskabet, og den fandt iovrigt, at det nuvas- 
rende kontingent var rimeligt under hensyntagen 
til den bistand, KDA ifolge gaeldende over- 
enskomst yder unionen. Bjorn Krogh orientere- 
de om arbejdet i Dansk Modelflyve Forbund,

hvor man — efter at vaere blevet aktiviseret, 
bl.a. som bladudgiver — nu soger at fylde lovene 
ud og afholde repraesentantskabsmoder osv. Be
styrelsen droftede atter problematikken omkring 
Jumbo-modellerne, og der forela bl.a. en orien
tering fra Flemming Pedersen om proceduren 
ved udarbejdelsen af en ny BL om bl.a. model- 
fly. Ole Wendelboe havde meddelt, at han af 
personlige arsager ikke onskede at fortsaette som 
klubkonsulent, og bestyrelsen tog dette til efter- 
retning, idet man besluttede at vente med at ud- 
pege en — eller evt. to — efterfolgere til naeste 
mode.

Indbydelser
14/6: SM Hojstart
SMSK indbyder herved til SM i hojstart sondag 
den 14. juni pa Stensletten i Herstedoster med 
briefing kl. 09.00. Konkurrencen taller med til 
NM 81, VM 83 og pokalkamp 81. Startgebyret 
er kr. 30,-. Tilmelding senest d. 9. juni til Knud 
Hammeken, Kvcedehaven 53, 2600 Glostrup, tlf. 
02-45 01 83.

14/6: DM Helikopter
»Nuseme« indbyder hermed til DM for helikop- 
tere pa Filskov Kro’s flyveplads sondag d. 14. 
juni kl. 10.00. Startgebyr 35,- kr. Tilmelding se
nest mandag d. 8. juni pa tlf. 05-32 10 91 Ole 
Mortensen.

4-6/7: Graensecuppen
Unionen har modtaget indbydelse til Grtense- 
cuppen i klasse F3A, som afholdes i Tidaholm, 
Sverige. Interesserede kunstflyvningspiloter og 
tilskuere kan fa en kopi af indbydelsen ved hen- 
vendelse til sekretariatet. Tilmeldingen slutter 
den 19. juni.

22-23/8: DM Hojstart
Arhus Modelflyveclub indbyder hermed til arets 
danske mesterskab i hojstart den 22. og 23. au
gust. Staevnet foregar pa flyvestation Vandel, og

Officiel staevnekalender
Dato Staevne, oplysninger, kontaktmand

6-7/6 Esbjerg International 1981, kunstflyvning i klasse A, deltagerbegraensning. Ueif Widen
borg, tlf. 03-60 95 69

6-7/6 DM skala, Veerst. Anders B. Henriksen, tlf. 05-58 58 83 
14/6 DM helikoptere, Filskov. Otto Nielsen, tlf. 05-33 84 46
14/6 SM hojstart, Herstedoster, tasller til NM 81, VM 83 og pokalkamp. Knud Hammeken,

tlf. 02-45 01 83
20-21/6 Fly-for-fun og pylonkonkurrence, Veerst. Anders B. Henriksen, tlf. 05-58 58 83 
20-21/6 Silver Star Cup, kunstflyvning klasse A, Lindum. Aksel E. Mortensen, tlf. 08-52 03 57 
4-12/7 Hanstholm sommerlejr, Hanstholm. Henrik Brill Jensen, tlf. 02-88 30 56 
8/8 Elektrofly-trsef, Odense. Niels Roskjasr, tlf. 09-62 24 40
15-16/8 DM kunstflyvning, klasse A og B, FSN Vandel. Bruno Hedegaard, tlf. 06-98 07 45 
16/8 Luftcirkus, Klovested (Borup Modelflyvere). Poul Erik Witsel, tlf. 03-67 92 30
22/8 DM hojstart, FSN Vandel, tasller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Walter Nyborg,

tlf. 06-22 15 21
29-30/8 Gudena Open, FAI-kunstflyvning og biplan-konkurrence, Helstrup Enge. H. L. Dahl 

Christensen, tlf. 06-43 46 78
30/8 Filskov Air Race, pylonracing, Filskov. Otto Nielsen, tlf. 05-33 84 46 
30/8 SMSK hojstart Cup, Herstedoster, tasller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Knud 

Hammeken, tlf. 02-45 01 83
30/8 Fly-for-fun, Sonderborg. Poul Richard Fedders, tlf. 04-42 50 42 
13/9 DM pylonracing, Filskov. Otto Nielsen, tlf. 05-33 84 46
19-20/9 Falcon Cup, kunstflyvning klasse A, Veerst. Anders B. Henriksen, tlf. 05-58 58 83 
27/9 NFK Klub Cup Hojstart, tasller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Jorgen Tonnesen, 

tlf. 02-80 45 32
4/10 Mols Cup, skrasnt, Mols, tasller til NM 82 og pokalkamp. Walter Nyborg, tlf. 06-22 15 

21
11/10 SMSK Skraent Cup, tasller til NM 82 og pokalkamp. Knud Hammeken, tlf. 02-45 01

83
24/10 DM skraent, Sjaelland, tasller til NM 82 og pokalkamp. Bjorn Krogh, tlf. 02-18 70 94
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SIMPROP

Vi har faet overdraget forhandlingen 
for dette kendte anlaeg.
SAM anlasgget kan leveres som 4-ka- 
nal grundsaet, og siden kan du selv 
udbygge moduler op til 7 kanaler og 
mixer, reduktion, exponential, mixer 
osv.
Priserne er meget rimelige og kan 
nemt konkurrere med anlaeg fra det 
fjerne 0sten.
Silver Star garanterer som saedvan- 
lig for hurtig og effektiv service.
Nyhedsprospekt 1981.........kr. 3,50
Kata log 1981........................ kr. 37,50
kan leveres ca. 1/5 hos din saedvanli- 
ge forhandler eller direkte fra impor- 
toren.

P.B. ALPHA
S& kom nyheden fra sidste irs  racer- 
lob. P.B. har efter grundige afprov- 
ninger sat sin ALPHA 1/8 bil i produk- 
tion.
Alpha har uafhaengig ophaengning 
ρέ alle fire hjul, hydrauliske stod- 
daempere, to-skive temperaturstabi- 
liserede bremser, differentiate, ju- 
sterbar afstemt lyddaemper mm. 
Komplet byggesaet uden motor ca. 
kr. 2.995,00. Prospekt sendes mod 
frankeret svarkuvert.

LAKEMASTER
Smart motorbctd, der leveres i tre ud- 
gaver:
»G« til 1,6 cm3 gloderors-
m o to r................................... kr. 647,00
»E« med Mabuchi 540
el m o to r............................................ kr. 847,00
»P« propeltted til 1,6 cm3
m o to r............................................... kr. 587,00
Ovennaevnte saet indeholder alle 
nodvendige fittings.

Silver Star Models
Sjsellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
— forende i modelfly siden 1960 —
Vi oplyser gerne om naermeste 
forhandler.

de gode pladsforhold vil blive udnyttet til at 
flyve pa mange baner, saledes at vi kan ntt man
ge runder i lobet af 2 staevnedage. Der startes 
kun med motorspil. Resultaterne taeller ved ud- 
tagelsen til NM 82, VM 83 og pokalkampen. 
FSN Vandel byder pa gode faciliteter i form af 
campingplads med gode toilet- og vaskeforhold 
samt kantine. Sa gode, at man ogsa kan tage fa- 
milien med til en hyggelig flyve-weekend. Da 
staevnet foregar pa militasrt omrade, er det nod- 
\endigt, at stasvneledelsen i forvejen har navn og 
adresse pa savel deltagere som ledsagere og til- 
skuere. Som folge heraf skal alle tilmeldinger ske 
skriftligt og inden sondag d. 16. august. Der skal 
oplyses navn, adresse, RC-nummer og 
frekvensfer) samt navn og adresse pa eventuelle 
ledsagere. Desuden angives, om man onsker at 
spise morgenmad, middagsmad og aftensmad i 
kantinen om lordagen samt morgenmad og mid
dagsmad om sondagen. Stangebyret — kr. 60,- 
— sendes sammen med tilmeldingen i crossed 
check udstedt til Walter Syborg, I'isselbjergvej 
8, 8250 Egd. Eventuelle sporgsmal besvares pa 
tlf. 06-22 15 21. Pa gensyn pa FSN Vandel fre- 
dag d. 21. august kl. 18.00 eller ved briefingen 
lordag kl. 09.00.

22-23/8: Jumbo- og Turbulenttraef
Midtjysk Modelflyveklub og Midtjysk Model- 
byg indbyder til jumbo- og Turbulenttraef pa 
Herning Flyveplads lordag og sondag d. 22. og 
23. august. Vi haber at se en masse forskellige 
Turbulenter med forskellige motorer samt andre 
fly. Endvidere vil vi forsoge flyslasb efter naer- 
mere regler, som forst bliver offentliggjort pa 
flyvedagen. Noget far dog lov at sive ud, nemlig 
at jordstart giver flest points, samt at slaebeflyet 
skal smide tovet i en markeret cirkel. Snak sam
men med de andre, sa weekenden kan blive en 
oplevelse. Du kan campere pa pladsen og hyg- 
gesnakke i cafeteriet pa pladsen. Henvendelse og 
tilmelding til Finn Sorensen, Skaphusvej 3, II- 
skov, 7451 Sunds, tlf. 07-14 51 85.

29-30/8: NM Skala er flyttet
Pa grund af uforudsete vanskeligheder har det 
vasret nodvendigt at flytte Nordisk Nlesterskab 
for skalamodeller fra Tune. Ved dead-line er det 
ikke fastlagt, hvor NM skal afholdes. Nasrmere 
oplysninger i naeste nummer af Modelflyve Nyt 
eller fra kontaktmanden, Ivar Nobel, Thyhytte- 
vej 8, 3500 Vcerlose, tlf. 02-97 99 04 (dag) og 02- 
48 64 74 (often). Det danske landshold til dette 
NM vil blive udtaget ved Skala-DM’et.

Resultater
18/4: Paske-skraent 1981
1. Peter Frank, AMC ......................... 3.000 p.

Corona/Robbe
2. Knud Hebsgaard, Thy RC-klub .....2.916 p.

Taifun/Multiplex
3. Erik Birkkjasr, NRC .......................2.844 p.

Taurus P3/Robbe
4. Klaus Untrieser, Thy RC-klub........ 2.808 p.

Zenith/ Multiplex
5. Knud Hammeken, SMSK...............  2.679 p.

Unica/Futaba
6. Preben Norholm, Midtjysk Mfk. ... 2.653 p.
7. Kjeld Sorensen, Silkeborg Mfk........2.579 p.
8. Eric Frank, AM C............................ 2.553 p.
9. Philip Emborg, Thy RC-klub.........2.539 p.

10. Klaus Host, Thy RC-klub............. 2.506 p.
Konkurrencen startede kl. 9.30 med briefing i 
Vigso feriecenter. Fra Tved fik vi oplyst, at der 
ville komme vind fra vest med 7-8 m/sek., sa vi 
korte ud til vestskrtenten, hvor vi floj de forste 4 
runder. Vinden var 5-6 m/sek., men den aftog i 
5. runde til under 4 m/sek. og drejede om i nord.

Konkurrencen blev herefter udsat en time. En 
udsending til Hamborg-skrasnten rapporterede, 
at vinden ogsa der var 4 m/sek., sa konkurren
cen blev afgjort pa de 4 runder, som der skal til 
efter de nye regler. Der var ialt 23 deltagere.

Thy RC-klub

3/5: AMC Open
1. Peter Frank, AMC ......................... 4.696 p.

Corona/Robbe Mars
2. Tommy Jensen, Gudena ................ 4.236 p.

Alpha
3. Eric Frank, AM C............................3.902 p.

Sagitta/Futaba
4. ClausTonnesen, NFK ....................  3.870 p.

Selvkonstr. /Futaba
5. Niels Hassing, NFK ........................  3.792 p.

Selvkonstr. /Futaba
6. Kjeld Sorensen, Silkeborg Mfk........3.622 p.
7. Lars Soelberg, A M C ....................... 3.537 p.
8. Peter Bech, SMSK...........................3.419 p.
9. Leif Petersen, NFK......................... 3.382 p.

10. Erik Jeppesen, Ry RC ..................3.301 p.
Vi startede konkurrencen umiddelbart efter 
briefingen kl. 9.00. Solen skinnede, og det blas- 
ste godt. Vi havde lant Niels Hassings el-spil, og 
det virkede udmasrket under hele konkurrencen. 
Vejret var meget svingende, idet vi havde solskin 
med sne- og haglbyger, og vindstyrken svingede 
fra 0 til 8 m/sek. Der var ikke megen termik, 
men meget synk, sa tiderne var tit ikke pa mere 
end et par minutter i varighed. Vi naede ialt 3 
runder og sluttede kl. ca. 17. Lone

A-certifikater
263 Ejler Nielsen, 0stjysk Mfk.
264 Carl Storm Jensen, Holstebro RC-Mfk.
265 Niels M. Linnet, NRC
266 Egon Christensen, NRC
267 Jens Malmberg, Holstebro RC-Mfk.
268 Bjarne Nielsen, Sandmose RC
269 Heige Juul Madsen, Hjorring Mfk.
270 Tommy Frank Jensen, Gudena
271 Hans R. Gronne, Brabrand Model Club
272 Stig Nielsen, Gudena
273 Svend E. Seerup, Skagen RC Club

Jumbo-tilladelser
2286 Hans Jorgen Andersen, NFK
2354 Poul Miinsberg, RFK
4401 Leif Widenborg, Vestsjasllands RC Klub
4625 Dieter Tamme, Vestsjasllands RC Klub
8056 Η. E. Teglgard Larsen, Gudena
8809 Ejler Nielsen, 0stjysk Mfk.
8839 Carl Bcrthelsen, Sleipner Mfk.
8959 Frede Sanderhoff, Gudena
9897 Niels Linnet, NRC
9901 H. L. Dahl Christensen, Gudena
9904 Carl Mollerup, NRC
9905 Erik Toft, NRC
9926 Leif Norgaard Jensen, NRC

Flyvepladser 
til Jumbo-modeller
Siden sidste nummer har folgende klubber faet 
godkendt deres flyvepladser til jumbo-modeller: 
Borup Modelflyvere 
Holstebro RC Modelflyveklub 
Bronderslev Modelflyveklub RC 

Radioflyveklubbens flyveplads ved Veksa er 
blevet nedlagt, og den kan folgelig heller ikke 
mere bruges til jumbo-aktiviteter.

Nordsjcellands Fjernstyringsklubs polititilla- 
delse udlob pr. 30. april i ar, og ved redaktionens 
slutning var den ikke fornyet. Denne plads bedes 
derfor indtil videre ogsa slettet af jumbo-forteg- 
nelsen.
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Opslagstavleti
Opslagsiavlen kan benyttes a f bladets Icesere 
til ikke-forretningsmcessige kob- og salg-an- 
noncer a f modelfly og tilbehor til modelfly. 
Annoncer for elektrisk tog, RC-biler og 
-bide og andet ikke-modelflyvegrej afvises. 
Redaktionen forbeholder sig ret til uden at 
give brugerne besked herom at forkorte i an- 
nonceteksterne.

Annoncer til Opslagsiavlen ska! indsendes 
en maned for bladets udgivelse til: 

Modelflyve Nyt 
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Vi modtager ikke annoncer til Opslagsiavlen 
pa telefon. Annonceringpi Opslagsiavlen er 
gratis.

OS WANKELMOTOR kobes. Om den er 
koreklar er ikke afgorende. 02-38 91 46 (Finn 
Jeppesen) efter kl. 17.00.

DIVERSE: Varioprop S8 med modtager. 
Halv faerdig 10 cm3 kunstflyver. Dele til 
Graupner Bell 47 G. Saelges eller byttes til 
andet RC-grej. 04-72 25 07 (Jan Hansen).

CURARE, 2 stk. naesten faerdigbygget + 
ekstra krop. Pris samlet 700,- kr. Saelges og
sa delvis. Henv. efter 17.00, 06-62 88 05.

S/ELGES: Jack Stafford byggesaet til Libe
rator B24, 1.400 kr. Royal byggesaet til 
Lightning P38, 700 kr. 02-17 31 10 (Poul 
Miinsberg) efter kl. 18.

ROJAIR PLUS 3 skraentmodel med krtenge- 
ror saslges, kr. 295,-. 09-62 24 40 (Niels Ros- 
kjaer).

S/ELGES: Ny Webra Speed 40 med reson- 
nansdaemper, 450 kr. Lavvinget Mattlas/Si- 
crolly model til 6,5 cm3 motor, glasfi- 
ber/balsa, 350 kr. Svaevefly, spvd. 2,8 m, 
glasfiber/balsa, 300 kr. Skraentsvaever m. 
vridbare vinger, epoxy/skum, 300 kr. 01-83 
93 95 (Soren Nilsson, Fogedmarken 4, 2200 
N).

CURARE 60. 720 kr. Piper Cub J3 20, 320 
kr. Piper Tomahawk 20, 450 kr. En lavvin
get 40-model til 550 kr. 3,5 cm3 Veco til 275 
kr. Alt helt nyt. 02-84 03 97 (Stig Abildso).

ROBBE ROJA svaevemodel, helt ny, saelges 
for 700 kr. eller bytte med motorfly. Webra 
FMSI 40 MHz m. 4 servoer, helt nyt, saelges 
2.300 kr. Radio og fly samlet 2.800 kr. 06-16 
65 85 (Η. P. Christensen).

FORSKELLIGT S/ELGES: Robbe Mars 
Rex 35 MHz m. modulmodtager, 4 servoer 
mv., kr. 2.400. Futaba 6-kanal 35 MHz sen
der + modtager + 2 servoer samt lader, kr. 
1.200. Futaba 6-kanal 27 MHz (tilladelse 
medfolger) sender + modtager, kr. 600. 
Micro Cell starter til indbygning i model op 
til 15 cm3, incl. starter, akk., lader + div., 
kr. 750. 03-65 56 04 (Rene Jeppesen) efter 
17.00.

RC-teknik
fra JS-teknik er bl.a.:
Taend/sluk funktioner til alle an- 
laeg, ladere, akkukontroller, afla- 
dere, gloderorsdrivere og servo- 
testere. lalt over 30 forskelIige 
enheder til bil, fly og bade. Samt 
akku’er i naesten alle storrelser.

MEN vi har ogsa:
FUTABA fjernstyring, 
MULTIPLEX fjernstyring — biler 
— fly og bade,
CARRERA modeller,
KAWAN tilbehor,
DANSK HOBBY modeller samt 
tilbehor.

Alt dette til den rigtige
pris, der ogsa gaelder vores lager 
af tilbehor, isaer til MULTIPLEX 
og FUTABA fjernstyring, men og
sa CARRERA samt DANSK HOB
BY.
Ring og her eller fa en prislis- 
te/katalog fra

JS  teknik 02-275551
Uglevang 52, 1., 3450 Allerod

EUROPAMESTERSKABET1980 
/ MIN I-LA VPRISE R OG QUICK-LEVERING?

Λ

V.

X F )
Sparogtjen  

I i hundredevis I 
| af kroner | 
| Ring og hor | y hvordan

Postordrer over hele Skandinavien. Robbe, Futaba, Graupner, OS, 
Veco, OPS, Super Tigre, HB m.m. Ring i dag — du har varen i mor
gen. Priseruden konkurrence. Portofrit leveret.

Nyheder hjemkommet!
Kom og kig pa det stor udvalg 
— eller ring og fa et tilbud nu!

LYNGBY HOBBY NYT
Torvet 9, 2800 Lyngby (v/ Radhuset og Stationen) 
Tlf. (02) 87 02 10 kl. 9.30-17.30
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ESBJERG
RC-MODELSPORT
Kunstflyvningsmodeller er vort speclale1 
Modeller er leveret til s£vel nuvaerende som 
kommende danmarksmestre. Det gaelder om 
at vaere godt flyvende i konkurrencen

En god flyveforbindelse er 
(05)13 92 46 og (05) 15 19 43 
Kirkegade 23, 6700 Esbjerg

GRINDSTED
Fabrikation af glasfibermodeller, fly 
og bade.
Tilbeher til RC.
Salg en gros og detail.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER aps
Skolegade 27, 7200 Grindsted 
Telf. (05) 32 26 56

mAlov

Alle mal i traslister, krydsfiner, balsa· 
trae. Fittings til fly og skibe. Tids- 
skrifter. Tegningertil skala-fly.

Malov Hobby
Malev Hovedgade 69, 2760 Malov. 
Tlf. 02-65 23 33
Abent hverdage 13-17.30, lordag 9-13.00.

HELSING0R

Vi har alt 
til radiostyring
STENGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingor 
Tlf. 02-21 04 60

GLOSTRUP

modelhobby

REG NR 2 1 61 0

H O VE D V EJ E N  ’ 2 0  · 26CO GL OST RU P ( 0 2 )  4 5 4 3 4 0

HERNING
Alt i byggesaet, radioanlasg, motorer 
og tilbeher til fly, helikoptere og ski
be.
30 ars modelflyveerfaring.

Lind Hobby & RC-Service
Lind Hovedgade 28,
7400 Heming - Telf. (07) 12 40 60

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby 
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C 
Tlf. (09) 12 21 04

RC-anlaeg: Multiplex, Microprop, Graupner 
• Vi ferer alt i byggesaet · RC-biler: Mantura, 
Graupner, Tamiya · Vi har alt i elektronik og 
modeljernbaner ·  Se indenfor, ηέτ du kommer ρέ 
disse kanter.

o b h e i
H O ^  ELEKTRONIK

Osiergade 5-7 6400 Sonderborg T  04-4258 88

Stort udvalg i RC-anlaeg 
— Motorer — Modeller i fly, 
biler og bade.
Multiplex — Graupner — og 
meget mere....

Randers Hobby
Radhustorvet 4, 8900 Randers 
Tlf. 06-42 58 14

VIBORG

Hobbykaelderen er din specialbutik 
inden for fjernstyring og Unestyring. 
A it i byggesaet.
Skriv, og vi opfyider dine onsker!

HOBBYK/ELDEREN
Dumpen 11, 8800 Viborg 
Tlf. (06) 62 24 54 (omstill.)

VIBORG
Radiofjemstyring

Keb det rigtige kontakt fagmanden. 

Eget vaerksted.

H O B B YC o b r a
^ D u m p e rH 8^ 80^ V ib o r^ T IM 06^ ^ ^ ^ ^

Alborg
Kaempeudvalg i RC-udstyr.
Egen import — derfor forst med ny-
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalafly lagerfo-
res.

A A LB O RG  H O B SER VICE

Kurt Andersen, Nprregade 18,
9000 Alborg, telf. (08) 12 13 15

MF hobby
Arne Jensen
Middelfartsvej 132, 5200 Odense V 
09-16 60 30

M id d e lfa r t  FE H R  M id d e lfa r ts v e j N y b o rg

Abningstider: ma.-to. 13-17.30. fre. 13-20. !o 9-13.

K0BENHAVN

Materialer, boger, blade,
byggesaet, vaerktoj....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K. 
Tlf. 01-14 30 10
Ma., ti. to, fr. 13-17, le. 10-12, onsdag lukket!

r -------------------------------------------------------\
STORT LAGER af B0GER og 
BLADE om Modelfly og 
Modelflyvning, Fly, Skibe, 
Biler og AFV.
Kataloger og lister udleveres.

m s eJ  tlf. (01)11 59 99 
Lovstraede 8 — 1152 Kbh. K.

r
' ro lil ie  RC-vaerksted
Vi udforer alt garanti- og service- 
arbejde pa Robbe RC-anlaeg i Dan
mark.

Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS 
Vcigogade 10, Box 1065, 8200 Arhus N 
Tlf. 06-16 19 80

V __________________________________ /

/ -------------------------------------------------------
TURBULENT, spvd. 238 cm 
Faerdigbygget vinge, krop og haleplan
u. h ju l........................................ kr. 1.520,-
Faerdigbygget teleskop-
understel.................................. kr. 220,-

MIDTJYSK MODELBYG 
DANMARK
Skaphusvej 3, llskov, 7451 Sunds 
Tlf. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)
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A/S CARL FR. MORTENSEN. BULOWSVEJ 5 C . 1870 K0BENHAVN V . TLF. (01) 24 67 02

NITRO HOBBY FREDERIKSSUNDSVEJ 259 G 
2700 BR0NSH0J 

01-80 17 36

SPECIALFORRETNING KUN FOR RC-BILER — VI ER SELV AKTIVE!

NYHED »NlTRO RESONANSD7EMPER«, frontmontering, KUN 195,- kr.
Vi sender overalt! —  Husk, vi er speciaiister i RC-biler!

Brsendstof
Vi har a lt i braendstof! 

Priseksempel incl. dunke:
10120/80 ......................................kr. 117,90

1 I 5,5% n it r o ............................kr. 21,50
5 I 5,5% n i t r o ............................kr. 81,35
1111%  n it r o ............................. kr. 30.00
5 111% n it r o ............................. kr. 114.00
1 I am erikansk o l ie .................kr. 23.60
1 I 55% n itrom ethan ............ kr. 83.00

10 I m ethanol .............................kr. 52,50

ABNINGSTIDER:
mandag 16.00-17.30, torsdag-fredag 16.00- 
19.00, lordag 9.00-13.00

PERLER fra MORTEN

B raendstofs iliconeslange, tykvaegget, pr. m ........ 25,- kr.
U dstodn ingss ilicones lange , pr. 10 cm ................... 12 ,-kr.
Lexan-vinge, 1 /1 2 ..........................................................  10 ,-kr.

Lexan-vinge, 1 /8 ............................................................. 14,- kr.
Lexan-karosser.....................................................FRA 100,- kr.

A ssoc ia ted  RC 12 E incl. karos./akku.......................889,- kr.
C arlsson el-bil m. d iff./a kku .........................................895,- kr.
G raupner e l-m o to rc y k e l...............................................745,- kr.
S aftce lle r, 6 stk. 1,2 A ............................................ kr. 196,- kr.
M in icars XII e l-b il m. d if f ...............................................795,- kr.

Hobby Boremaskine
12 e lle r 220 volt.
Pris fra 129.50 kr. 
A lle  tilbeharsde le  
fores.

Tilbud
OPS 21 car 
kr. 748,-
Vi fo rer desuden 
alle  reservedele til 
OPS 21 car.

CARLSSON PRO 80 m. d iff. .. 1.450,- kr. 

Vi fo re r desuden PB og Associa ted  
RC 300.
Vi har se lv fo lge lig  et s to rt udvalg i car- 
m otorer, bl.a. OPS, KB, OS og C ipo lla .

T ilbehor:
L ille  sku ffe  uden inddeling. 
S tor sku ffe  uden inddeling. 
S tor sku ffe  med inddeling.

Pa lager i farverne gra og orange.

D im ensioner: 47 x  18 x  25 cm.
Vaegt: 4,250 kg.

Den har det i sig
POLY BUTLER, ku ffe rten  t il a lle  form al.
POLY BUTLER giver orden i Deres kamme, sakse osv. 
POLY BUTLER er ogsa velegnet t il fiskeudstyr, vaerktojs- 
kasse i husholdn ingen og m ange andre ting.

POLY BUTLER leveres med fra  1 
t il 8 sku ffe r, las og 2 nogler.
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SE PA k v a lite te n
HP Gold Cup motorer 
θγ helt i top

H D 20 Golc Cue 'Aero* 3.46 e r r  m otor beregnet til 
•'•y.mode'ie'. Omdrejninger 3.000-30.000.

20 3c  c Cue -'Car u.46 err- specia l racing m oto r til 
C: er C m dre jnm ger 3.000-30.000.

HP Gold Cup 4C F-RC 6.4U cm-’ motor. O m drejn inger 
2.600-18.000. Kan anvendes pa a lm inde lige  
begynderm odeller, f.eks. Bravo, W esterly, Prima pa 
grund af dens lave vaegt.

HP Gold Cup 61 F-RC 9,86 cm 3 m oto r med special- 
karburator. O m dre jn inger 2.200-18.500.

a ifrem stillede  forbraendingsm otorer. de r kan Klare 
sbe iastn inger af naesten enhver art. Forarbe jde-se- 

delene ved hjaelp af de mest m odem e e lek irom ske  
m aleapparater garanterer ensarte t topkva iite t.
Pa grund af fo rs tek lasses fo rarbe jae lse  lever HP Gold 
Cup m otorerne op til tidens krav om hoj ydelse og lang 
levetid.

*  A lle  a lm inde lige  reservedele lagerfores.
★  Eget servicevaerksted klarer evt. reparationer hurtig t.

Power Twin Gold Cup 2 -cy linderm otor pa 19,78 cm 3. 
Velegnet til Jum bo-m odeller. O m drejn inger 
2.000-15.000.

Ekstra e ffek t og 
om dre jn inger fa r du ud af 
din m otor, hvis du anvender 
de velkendte Taipan 
propeller. Den specie lle  form  
og udfore lse  bevirker en 
bedre udnytte lse  af 
om drejningerne.

Leveres i fo lgende 
storre lser:

7 x 4  — 7 x 6
8 x 4  — 8 x 6
9 x 4  — 9 x 6

1 0 x 4  — 1 0 x 6
1 1 x 5  — 1 1 x 7 J

MAAETOFT
trading l/S

Tlf. 06-42 58 15

: ΐ ΐ -m
■ m


