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Modelflyve
I). 1/12, 6. argang, kr. 12,00 incl. moms Nyt

Tt're-information

Lees bl.a. om
k  Haletes radiostyret 

svaevemodel
★  KZ VII som jumbomodel
★  Peanut-modeller — med 

byggetegning i fuld storrelse
★  Fremtidens radiostyrede 

kunstflyvningsmodeller
★  Tegninger til fire fine 

Al-svaevemodeller
★  Flyveteknik med Good-Year 

modeller
★  Test af 

linestyret
begynder- ^  \  J
model

★  Til jumbo- 
staevner i 
Tyskland

★  Yi afprover 
den nye Nelson 
15 G-motor

■ <..og meget mere -  ialt 72 
sider med modelflyvestof!



Emupner  n y h e d e r  ’82

BEAVER
Semiskala-model til motor pa 1,5-2,0 
cm3. Spaendvidde 1140 mm, vaegt 
med RC ca. 1 kg.
Usaedvanlig let at bygge og let at 
flyve. Komplet byggesaet med alt, 
ogsa til indbygning af RC-anlaeg.

STARLET
Semiskala-model til motor pa ca. 4,5 
cm3 eller 4-takt 6,5 cm3. Spaendvidde 
1525 mm, vaegt med RC ca. 2,2 kg. 
Malestok 1:5 efter amerikansk fly, der 
leveres som byggesaet til VW-motor 
eller tilsvarende.
Ualmindelig smuk model og saerdeles 
velflyvende. Styres pa side-, hojde- og 
kraengror samt drossel. Komplet 
byggesaet med alt, ogsa dele til RC- 
indbygning.

Nu er HELIKOPTERE igen i vaelten
Ma vi praesentere vore nye modeller:

PLAYBOY
Hovedrotordiameter ca. 1030 mm, 
vaegt med RC ca. 2 kg, til motor pa 
ca. 4 cm3.
Med cyklisk bladindstilling af 
hovedrotor, og den kan udbygges til 
kollektiv indstilling.

HELIMAX
Hovedrotordiameter ca. 1185 mm, 
vaegt med RC ca. 3,2 kg, til motor pa 
ca. 6,5 cm3, evt. op til 10 cm3.
Med cyklisk og kollektiv 
bladindstilling af hovedrotor samt 
autorotations-frilob.

Lses mere om disse fire nye modeller i GRAUPNER NYHEDSPROSPEKT 82 (der ogsa er 
indsat i hovedkatalog 35FS).

.... og til styringen bruger man naturligvis Graupner RC-saet....

Generalagentur og import:

lb Andersen Hobby ApS Naermeste forhandler anvises gerne
9620 Aalestrup (Vi saelger ikke detail til forbrugere)
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★  Anlaeg med 5, 6 eller 7 kanaler, enten med »dual 
rate« eller »exponentialstyring« — altsa 6 forskellige 
modeller ialt.

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

★  Guldfarvet aluminiumskabinet til sender. »Open 
gimbal«-styrepinde, hvor bade friktion og laengde 
kan justeres.

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

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

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

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

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

Priserne pa FUTABA har ikke vasret asndret i 
halvandet ar (sidst pr. 15. juni 1981) — i 
begyndelsen af 1983 kommer der nye priser, og
de bliver ikke m in d re ......
Der er kun begrcenset lager i Danmark til 
gammel pris.

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

★  Begge FP-7FG modeller har mixning fra krsengeror 
til sideror specielt beregnet for '/4-skalamodeller og 
svaevefly.

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

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

Har du brug fo r  mere?

Import & en gros: |

Danmark
Kastagervej 27, 2730 Herlev 
Tlf. 02-91 01 01

Kontrolpanelet findes pa bagsiden af senderen, 
som er beklaedt med sort kunstlaeder.

FM 35 MHz.

p i l l

Her er hvad FUTABA’s FG-serie giver dig:

Intet salg til private, men vi 
anviser gerne naermeste forhandler
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DANWELL International har her forn0jelsen af 
at praesentere et stort udsnit af varesortimentet
OS-MOTORER: FS-40 firtakt — FS-60 firtakt — OS Max 25 FSR — OS Max 40 FSR — OS Max 61 FSR — OS 
Max 90 FSR — OS-FS 120 Gemini. ENYA-MOTORER: ENYA 60-4C firtakt — ENYA 40-40 firtakt — ENYA 21 
CX Racing S (bil) — ENYA 21 CX Rading G (bil) MARUTAKA RC-SKALA MODELLER: ZERO, skala 1:6,9, 
spv. 1.592 mm — JUNKERS JU-B2 STUKA, skala 1:8,3, spv. 1663 mm — CORSAIR F4U-1D, skala 1:8, spv. 1570 
mm — MUSTANG P-51, skala 1:8, spv. 1410 mm — MESSERSCHMITT BF 109 E, skala 1:6,4, spv. 1541 mm — 
FOCKEWULF FW-190 A8, skala 1:7, spv. 1530 mm PILOT-JUMBO RC-Skala, 1A BIG SERIES: BIG RAIN
BOW, 10-20 cm3 — 1:3,5 JUNGMAN, 10-30 cm3 — 1/4 TIGER MOTH 10-20 cm3 — 1/4 BELLANCA DECATHLON, 
10-30 cm3 — 1:3,5 PITTS S-2A, 10-30 cm3 — % PIPER CUP J-3, 10-30 cm3 — 1:3,7 CHRISTEN EAGLE II, 20-30 
cm3 PILOT 40 CLASS SKALA RC MODEL SERIE: NIEUPORT 28, 40-60 -  PIPER SUPER CUB PA-18 -  
BELLANCA DECATHLON -  CHRISTEN EAGLE 40-60 — SPINKS AKROMASTER 40 -  MARATUKA L-19 BIRD 
DOG 1:5 TOP FLITE stand-off RC-skala: P-40 WARHAWK 40-60 — A6M2 ZERO 60-90 — F8F BEARCAT 
60-90 — CONTENDER 40 40-45 — P-39 AIRCOBRA 40-60 TAMIYA OFF-ROAD electric powered: SAND 
ROVER 1/10 skala — HOLIDAY BUGGY, 1/10 skala — ROUGH RIDER 1/10 skala — SCORCHER 1/10 skala — 
FORD RANGER, 1/10 skala — TOYOTA 4 x 4  PICK UP — 4 x 4 BLAZING BLAZER MILIT/ERTANKS til RC: 
German heavy tank KING TIGER 1/16 skala — West German GEPARD 1/16 skala — West German LEOPARD 
A4 1/16 skala PROPELLER: TOP FLITE Super Maple propeller i alle storrelser fra 51/4 x 3  op til 22x 11 ....

Ring og fa opgivet naermeste forhandler!
OBS: I december maned er der introduktionstilbud pa mange af disse varer.

Kyosho Electric powered 
off-road cars
SAND SKIPPER....................................... kr. 685.-
TOYOTA HILUX........................................kr. 695,-
VOLKSWAGEN Baja Bug........................ kr. 695,-
SCORPION off-road Racer........... kr. 825,-
14-hjuls container-vogn........................... kr. 885,·
MISTER WHEELIE (5 forsk. vogne)
pr. stk........................................................kr. 485,·

Hirobo Engine Buggy Car
NEW RUSHER-8.......................................kr. 1.975,-
BLUE BIRD TURBO SSS-S ............. kr. 1.975,-

Associated RC-cars
RC-12i bilbyggesaet m. kaross..... kr. 1.885,-
RC-12i basisbyggs. m. d iff.............kr. 835,-
VOLVO 343 rallye m. d iff...........................kr. 759,-
SAAB turbo bilbyggesaet........................ kr. 658,-
HP Porche930 rally 1:8................. kr. 1.525,■
MRC Bullitt VW rally, 1:8......................... kr. 1.045,-
MRC Buffalo rallycross, 1:8..........kr. 2.018,-
RC 300 bilbyggesaet .....................kr. 1.338,·
RC 500 .......................................... kr. 4.185,-
Delta Super J bilbygg., 1:8 .......... kr. 2.840,-
Delta Eagle, 1:8, braendstof..........kr. 5.300,-
SERPENT QUATTRO braendstof-bil, 
nyhed ........................................... kr. 2.760,-

Skala-tegninger 
fra Brian Taylor
Vi har generalagenturet for Danmark. Hele 
programmet vil snart vaere lagervare til pri- 
ser fra 135,- til 175,- kr. pr. tegning. 
Modeller: Spitfire — BF 110 — FW 190 — 
Tempest — Kittyhawk — George — Mu
stang — Thunderbolt — Corsair — Hellcat 
— Valiant — Harvard — BF 109 E & F — 
Hurricane — Mosquito — indhent venligst 
yderligere information.

Top Flite traener-modeller
HEADMASTER Sport 40 trainer.... kr. 865,- 
FRESHMAN tra iner.....................kr. 755,-

TOP FLITE METRICK 
2 meters RC-svsevefly, 
byggesaet kr. 685,-

Sandpapir
3M sandpapir til skoler/modelbyggere — 
ring om priser (bed om tilbud). Desuden sli- 
bematerialer, afdaekning, klaebestoffer, 
malervarer.

Powermax
Polykote, blanke polyuretan farver lagerfo- 
res snart. Fas i 10 forskellige farver i 125 ml. 
dunke, kun 18,85 kr. stk. Braendstofsikre.

Bostik lim
Bostik plim kontaktlim, 125 m l....kr. 13,85
Bostik staerklim, 2-komp. epoxy,
30 m l............................................. kr. 26,95
Bostik limpistol no. 2000 til
220 V ............................................. kr. 129,95
Ekstra smeltelim til el-pistol,
pr. pakke........................................kr. 15,85
Bostik silicone lim, 75 ml, stor
tube, transparent...........................kr. 26,95
Samme, hvid..................................kr. 26,95
Samme, brun................................. kr. 26,95
Bostik 700 PVA-traelim, 1 I ..........kr. 32,00
Bostik 730 fugtbestandig PVAc-lim,
hvid lim ........................................ kr. 38,85
Bostik aluflex (lim til polystyrol),
1 I ...................................................kr. 32,95
Perfect, balsa & formfiller,
8 oz. hvid porefiller.........................kr. 34,50
Perfect polyuretan maling,
camouflage farver, 4 oz.................. kr. 24,75
Samme, 8 oz................................... kr. 39,50
Bostik cyanoacrylat, 10 sek. lim,
10 sek. lim, stor 25 g patron, kun .. kr. 78,85

Motor-renser
NYHED: Danwell’s Motor-renser — moto- 
ren bliver efter 15 min. naesten som da den 
var ny, angriber ikke plast eller andet. 
STOR 500 ml flaske, kun .............. kr. 29,95

Top Flite dope
Saertilbud: Stor dunk med 5 liter,
kun ...............................................kr. 185,00
(afloser for Sadolin AB dope)

Ρέ ordrer t il en sam let vaerdi under 500 kr. netto beregnes 
ekspeditionsgebyr ρέ 50 kr. Forsendelsen sker fo r modta- 
gers regning og risiko. Enhver leverance sker med forbe- 
hold fo r fo rs inke lse  og u forudsete forhold, som ligger 
uden for vor kontrol. Leverede produkter tages kun retur 
e fte r forudg£ende aftale.

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



TRANSMERC er aldrig laengere vaek end 
Y  telefonen eller postkassen.

' itCLeuSt?>-rst,e uc*val9 i stort og smat til fly, biler og bade· 
Altid hurtig levering -  0g til TRANSMERC minipriser!
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Robbe Promars
— et an\aeg med mange muWgheder
Robbe Promars i et tormMstjenligt design
det let overskuelige skri> modulpane.
°  Robbe Promars leveres med sendermo 
modtager, krystaller, t servo, 1 
kontaktsaet. AUe Robbe servoer og Futab, 
servoer med trepolet stik kan bruges ti

anlRobbe Promars kan udbygges til 8-kar 
oa torsynes med de nedennsevnte modu 
elterbanden som man tar brug tor det.

Promare MulViswitchmodul: bere Ĵ*®\
• te t  du kan ubvitie a n is e : z
op lit 6 tunktiorver p i  1 kanat

iap an pa pvr.
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Promars Heli-Mix-moduU
A. M ixning ai p itch  og haierotor. 

M ixertorhoid og m ixerim poling 
indstiHeUg tra  0-A00% og 
servobevaegelsen er altid  A00%

2. Kobling t i l  p itch  og m otordrossei, ideel 
tit autorotation.

Promars Prop-modul: Med dette modul 
kan du udvide antatiet at kanaier p i  din 
sender tra  A tit  6 og txa 6 tit 8 kanater. 
Promars modtageren leveres med 8 
kanaier.

Datransmerc et et postotQrelirma. bedet v< d'Q tmge terst. h' 
Carrera og Hegi koslet kt 35. pt stk + '2  k i porto Send

i T R / V N S W \ E R C

Da Transrre· - 5-    . . .  . . .
Oarrera og HeSl kistV- T·'” · ι·*»·;"! l-= ? V

TRANSMERC

MULTIPLEX til TRANf
ROYAL. 7-kanals FM mor 
og 40 MHz. Kan udbygg- 
m atik, 2 mixere, d iffere 
nentia lstyring, M ultina i 
duktion, samt tomgam 
servoretning, laerer/ele 
fr it  funktionsvalg. Lev 
modtagerakku. Tilbud 
ves, Royal m. de luxe

FUTABA

EUROPA SPORT 2/6 .2-kanals FM modulan- 
laeg, der kan udbygges t il 6 kanaier. Vend· 
bar servoretning, laerer/elev d rift, diagno- 
sedrift. Kan udbygges med kombi-switch 
og M ultinaut samt mixer. 27, 35 og 40 MHz. 
Frit funktionsvalg. Kr. 1.295,-.

EUROPA SPORT 4/6. 4-kanals FM modulan- 
laeg p i  27,35 og 40 MHz. Kan udbygges ti l 6 
kanaier samt med kombi-switch, M ultinaut 
og mixer, har vendbar servoretning, lae- 
rer/elev d rift, diagnosedrift, fr it  funktions
valg. Kr. 1.495,-.

mZrKr. ?27*9 " ' ""

ROYAL DE LU
bygget med r& 
4 miniservoer 
ku. Kr. 4.060

COMBI 80. 5-kanals FM-modulanlaeg. Kan 
udbygges t il 7 kanaier. Frit funktionsvalg. 
diagnosedrift. laerer/elev d rift, vendbar ser
voretning, kan udbygges med mixer, kombi- 
sw itch. udslagsbegraenser samt Multinaut. 
Leveres p i  27, 35 og 40 MHz. Indeholder 
sender- og modtagerakku. Tilbud s i  laenge 
lager haves, kr. 1.768,·.

Fuf
dive

m ’  s m °

5

C i i l J :  f 7 mh7 anteg n
e,se lilbehor. Kr. 5S3,..

COMBI PLUS. 5-kanals FM modulanlaeg. 
Kan udbygges til 7 kanaier. Frit funktions
valg, diagnosedrift, laerer/eiev d rift, vend
bar servoretning, kan udbygges med M ulti
naut, kombi-sw itch, d ifferentia lm ixer. Leve
res med 2 servoer, sender- og modtagerak
ku samt indbygget reduktion. Leveres pi 
27, 35 og 40 MHz. Kr. 2.385,·.

Da Transmerc er et postordref irma, beder vi dig nnge le

Futaba 5Fl
ra t e/ex pone 
naler, ATV c 
servoer kan 
Med saettet 
akku til send' 
belt oplader, i
Kr. 1.791,:

Futaba 7FG, sc
kanaier. Med 1 .

Futaba sen 
kan ogsa br 
anlaeg:

Futaba
FP-S7.. 
FPS8  
FPS1I 

Sejlvtnde .
P - —  FP S20
l' utaba FP4l i u j , . . , ,  FPS21

S3m,°"ersei,itoir K?easa‘Bgm ’ “ nr° fFp|/'?
FP S25 sey/se
FP-S26..

"an
,0,a Η'·ν k o s IT J boiler vi diQ nnge terst

TRANSMERC j TRANSMERC
5on, k , altrpggc beseg *  emqeli,
Send beiebet, check clter Inmserke, .

Naestvedvej 73. Bars
Teleton: 03 79 02 02 mend. 

03-79 19 55 mandi

hvis (j[j v j
t-e'abet Des09 ★  Ring e ller skriv til Transm erc e fte r kata loger ★

~c e ller frimaerker ★  Vi sender over hele Skandinavien

τ ®ntVedvej 73, Barse, 4720 Praesto
on. 03-79 02 02 mandag-fredag kl. 9.00-15.30.

B°bbe:.rn'drinser.'
Graupner,

. H o vedkata logerfr® isaei
Forbehold for t r y k N 1

°3-79 19 55 mandag-fredag kl. 15.30-18.30, samt lerdag
k , g , 00-12-00



Heli-Mix-Modul Mix-Modul

Anlaegget der har flest 
udbygningsmuligheder

Topkvalitet til 
lavpris

* r o b l i e
Laes mere 
i det nye store 
Robbe-katalog 
— fas i hobbyforretningen.

Multi-Switch-Modul Lehrer/SchCiler-Modul Schalt/Prop-Modul Dual-Rate-Modul

robbe
Din partner 

for interessant fritid

Laes det store nye Robbe- 
hovedkatalog — din hobby- 
fo rre tn ing har det!

Agent tor Danmark, Norge og Sverige: 
Bruning, Nord. Handelsagentur 
D-2391 Langballig, Tel. 04636/8558



Multiplex Royal de Luxe
KUN 3.150, “ m. 3 Royal de Luxe servoer incl. i prisen.

Saertilbud
FUTABA S-26 servo
med kuglelejer, pr. stk. KUN lo5 ,“

Direkte fra USA!
Vis annoncen til dine badvenner.
Vi saelger den nye K&B 7,5 cm3
udenbordsmotor til 1.885

9

VI SENDER OVERALT

R0DOVRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rodovre 
TIf. 01-70 19 04

Danske Hobby Specialforretninger
er ikke navnet pd en butikskcede ejet afpengestcerke bagmcend der kun tcenker 
ρά a tfd  skillinger ud a f fo lk  med fritidsinteresser.
Navnet er en forening’s hvis medlemmer er selvstcendige og aktive hobbyfor- 
retninger der samarbejder om indkob a f kvalitetsvarer til en fornuftig pris til 
dig! "Ja det er meget godt, men jeg kan da kobe det samme billigere ndrjeg 
rejser tiludlandet eller hos enpostordreforretning”, siger du sd. Svaret er mu- 
ligvis ja, men det skyldes at din hobbyforhandler, selv om han ofte er li’sd 
”bidt” a f  hobbyarbejde som du selv, skal leve a f det. Han er der ndr du har 
brug fo r  ham - ogsd efter kebet, og du kender ham. Det er da rarere end at 
handle med en " postkasse”  -  ikke? Og hvis du ikke kan komme til os eller det 
passer dig bedre, er vi da ikke leengere vcek end den ruermeste telefon.
NB!. Vi sender da ogsd geme til dig!
Danske H obby Specialforretninger stdr fo r:

kvalitetsvarer! 
landsdaekkende service! 

personlig service! 
ffomufftige priser! 

butikker med normal abningstid!

»vi gi’r dig rad til din hobby«
12 steder i landet (se kortet). Kik ind og varen i h&nden inden du beslutter dig

Danske
Hobby
Specialforretninger

Aalborg Hobby Service 08-121315 
Nerregade 18,9000 Aalborg 
Renders Hobby*Leg 06-425814 
Radhustorvet4,8900 Renders 
Hobby House 06 -12 00 62 
Paradisgade 12,8000 Aarhus 
Legeland Hobby & Leg, 05-61 60 11 
Hospitatsgade15,8700 Horsens 
Kofdrng Hobby 05 - 52 07 22
Sendergade 21,6000 Kai d i n g 
Vestjysk Hobby 05 -12 23 06
Kongensgade 142. 6700 Esbjerg 
Jefsen Hobby 4 Elektronik 
0stergade 5-7,
6400 Senderborg 04-425889
Odense Hobby forretning 09-122194 
Veeterbro 42,5000 Odense 
Farve ft Hobbyhjomet 09-21 SI 81 
Klosterplads 4,5700 Sven dborg 
Glafa Hobby 03 -615161
Nerregade 5.4100 Rmgsted 
Stengades Hobbycenter 02-219496 
Stengade 31,3000 Helsinger 
J.J. Hobby 02-45 43 40
Hovedvejen 122, 2600 Glostrup



□Η-
SEMO modelfly
Forsteklasses svenske byggesaet til fritflyvnings- og linestyringsmodeller. Vi viser her 5 af de ialt 10 SEMO 
byggesaet. Se dem alle i vort saerlige SEMO prospekt, som fas i de fleste hobby- og legetojsforretninger. Byg- 
gesaettene indeholder alle nodvendige materialer bortset fra lim og lak.

SEMO TRAINER THUNDERBIRD
Spsendvidde 570 mm. Elegant model, der er god at ove sig med, 
inden man bygger mere komplicerede modeller. Byggesaettet 
indeholder udstansede balsadele, profilfraeset. massiv balsa- 
vinge, understel med hjul, transfer mm. Tegning i fuld storrelse 
samt dansk vejledning. Anvendelig motor: 1,0-1.5 cm3. Line- 
laengde: 10-12 meter.

Spaendvidde 920 mm. Topmodellen blandt linestyrede fly. Byg
gesaettet indeholder udstansede balsadele, lister, understel 
med hjul, transfer mm. Tegning i fuld storrelse samt dansk vej
ledning. OBS: Beklaedningsmateriale er ikke indeholdt i saettet. 
Anvendelig motor: 2,5-3,5 cm3. Linelaengde: 15-16 meter.

BANTAM 2
Spaendvidde 1120 mm.
God konkurrencemodel til begyn- 
dere i klasse A1. Byggesaettet 
indeholder udstansede balsade
le, profileret forkantsliste, lister 
samt alle smadele. Tegning i fuld 
storrelse samt dansk vejledning.

SKYMASTER
Spaendvidde 1690 mm.
Elegant svaevemodel i klasse A2 
(F1A). Modificeret udgave af 
Hans Hansens konstruktion. 
Byggesaettet indeholder udstan
sede balsadele, lister samt alle 
ovrige nodvendige dele. Tegning i 
fuld storrelse samt dansk vejled
ning.

STRATOS
Spaendvidde 1913 mm.
Stor konkurrencemodel i klasse 
A2 (F1A) konstrueret af Rolf Ha- 
gel. Byggesaettet indeholder ud
stansede balsadele, profileret 
forkantsliste, lister samt alle ovri
ge dele. Tegning i fuld storrelse 
samt dansk vejledning.

* v v -

*

Disse dejlige byggesaet fas i alle hobbyforretninger. m  m m s
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Modelflyve
Det kan nok vasre, at lasserne har 
faet skrivekloe i de sidste par 
mineder! Det er str0mmet ind med 
gode artikler, notitser og venlige 
breve siden nr. 5/82 udkom. Tak for 
det! Bliv endelig ved!
Meget er med her i bladet, men trods 
en udvidelse til 72 sider har vi mattet 
lade en del ligge til kommende 
numre. Men vent — det kommer.
En af svaervaegterne i dette nummer 
handler om letvasgtere — peanut- 
modeller. Det er skalafly med 
gummimotor. Prov at bygge en — 
der er tegning i fuld storrelse til 
Nesmith Couger pa side 24-25, og 
Erik Knudsens artikel pa side 22 giver 
gode rad om de sma jordnodder.

Tumling hedder en ny begyndermodel 
fra Hans Rabenhoj. Benny Furbo har 
provebygget den og rapporterer fra 

: :  flyvecirkel side 19.
N elson if G er kommet til Danmark. 
B jo rn  H an sen  h a r  h a f t  fingrene i 
den , og sen· om  b a n  f: k sp lin ter i 
fingrene e f  2 re  re . er fa r . 
b eg e js tre t. Lss side 43.

Good-Year artikel. Sidste afsnit 
starter side 47 — denne gang handler 
det om flyveteknik.
Der er mange linestyrings- 
konkurrencer — lass fra side 56. Og 
fortsaet ltengere omme i bladet med 
unions-nyt pa side 60.

Gor noget mere for hobbypiloterne 
var et ofte udtalt onske pa RC- 
unionens repraesentantskabsmode. 
Javel — vi iler med at bringe en 
raekke artikler skrevet med saerligt 
henblik pa denne gruppe.
Kjeld Kongsberg fortaeller side 14 om 
sin flyvende vinge — og Jorgen 
Korsgaards flotte tegning side 16-17 
gor det muligt for alle at bygge den.
Side 18 praesenterer Ole Meyer 
resultaterne af unionens 
konstruktionskonkurrence.
Helikopterbegyndere far anvisning pa 
at lave en heli-trasner — det er 
Bjarne Pedersen der fortaeller, hvor 
langt man kan na med de forhanden-
vaerende soms princip — side 42.
Ole Hilmer Petersen giver pa side 44 
forslag til sjove fly-for-fun 
konkurrencer.
KZ VII ma vsere ideel som 
_mbomodel, mente Walter Nyborg,

der sidste jul kunne hente en Quadra 
frem under juletraeet. Laes side 46 om 
vejen fra drom til faerdig !4-skala 
model.
Jumbo-kunstflyvningen ma i faste 
rammer nu, mener Flemming 
Petersen, der sammen med K. H. 
Nielsen skriver fra et par tyske 
staevner. Laes om indtryk og teknik 
side 52.
Konkurrencepiloterne er ikke glemt. 
Side 20 fortaeller Ole Meyer om den 
sandsynlige udvikling inden for 
kunstflyvning fra 1984 efter 
indforelse af nyt flyveprogram.
Og Preben Norholm kommer ind pa 
flyslaeb, amerikanske udtagelses- 
konkurrencer og meget mere pa RC- 
svaevemodelsiderne, der denne gang 
starter side 28.

I dette nummer koncentrerer vi os 
om, hvad du kan bruge vinteren til. 
Byg en peanut eller en A1-model. 
Hvis du vaelger det sidste, er der fra 
side 30 fire gode bud pa, hvordan 
sadan en model skal se ud.
Unions-nyt pa side 59 indeholder 
bl.a. en liste over de ting, som du 
onsker dig til j u l .....

Materiale til nr. 1 83 skal vaere os i luende senest d. 4. januar 11983
Redikl>:<c
Per G r-rn g

Brecajsr· - f C rr t  S caac. IZ
Β β Γ Γ Λ  F _ *T T  . *sr · - ;T b

Jorge- ‘

Hansel. Dar H j k  χ π τ · ·  3imm. 
K .
Lyhne-Hansea. Ole M n c .  S ry  v i 
Walter N>ro-g. P u k i  * ί  ίμί! ·  ] 
Peder·. ·
mussen, Lone Buch Ra.-— _
Henrik Strobaek, La-· Tr*rie i - * tiia rr

z ^ r v c s 't r -  33. 35*0 Lyrsse.

Kbom aem eni foe 1953 (6 numre) koster kr. 77,-, som indsaottes 
ra  rlaoets posigirokonio.

Model:"! yvenyt forhandles i lossalg i storre kiosker til kr. 
:2.- pr. stk. Kioskdistribuiion: Dansk Blad Distribution, tlf. 01-

FhtaiBg:
Viodelfiwenyt sendes til abonnenteme gennem Avispostkonto- 
r t : .  Ved flytning skal abonnenter derfor meddeledet lokale post- 
• :r.:or. at man abonnerer pa bladet — derefter sorger postkon- 
:ore: for, at Avispostkontoret far meddelelse om adresseaendrin-
gen.

Oplag: 4.500 ekspl.

I  d«i>ei>evlenniiK-r:
. udkommer i begsndel'en af manederne februar, 

-Γ* . ;_r.·. a jo -·:. oktober og december. Annoncematerialeskal 
^^re os i haende senest en maned for udgivelsen.

Nats, montage, repro: H.P. Sats I/S, Assens.
Tr>k: A-Offset, Holstebro.

Materiale til Model fly venyt:
Indlaog og artikler til Modclflyvenyt sendes til redaktoren af det 
pagaeldende stofomrSde eller til bladets adresse. Mcddclclscr, der 
skal indga under modelflyveunionernes officielle meddelelser, 
skal dog sendes til de pagaddende unioners sekretariater. Rcdak- 
tionen patager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale, 
men vi gor vores bedste!

Redaktionen sluttet d. 12/11-1982.
Dead-line for nr. 1/83: 4/1-1983.
Modelflyvenyt 1/83 udkommer primo februar 1983.

Korsiden: Erik Toft vandt bronzemedalje ved de nordiske me- 
sterskaber for radiostyrede kunstflyvningsmodeller i Vaasa med 
denne model. Her er han fotografcrci pa flyvepladsen i Finland i 
September mSncd.
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Nyheder
INDEND0RS-VM — Under meget vanskelige 
flyveforhold blev verdensmesterskaberne for 
indendorsmodeller afviklet i en saltmine i Ru- 
masnien d. 22.-26. September. Ny verdensmester 
blev A. Morar fra vaertsnationen med bedste 
flyvninger p i 33 min. 4 sek. og 36 min. 56 sek., 
den sidste flyvning blev staevnets bedste. Dave 
Pymm, England, fik 35 min. 39 sek. og 34 min.
10 sek. i sine to sidste starter, hvilket gav en an- 
denplads, kun 11 sek. efter Morar. Jim Rich
mond fra USA blev nr. 3 med totaltiden 68 min.
11 sek. Holdkonkurrencen blev vundet af rumae- 
nerne med 197 min. 50 sek. foran englaenderne 
med 195 min. 32 sek. og forst pa trediepladsen 
kommer favoritterne, USA, med 177 min. 17 
sek. Saerlig amerikanerne havde ifolge rapporter 
fra saltminen problemer med at fa afpasset stige- 
hastigheden i den meget kolde luft.

Ja, sa skal vi vel for en ordens skyld tilfoje, at 
det faktisk er sandt — disse flyvetider pa over en 
halv time er opnaet med fritflyvende modelfly, 
der vejer lige omkring 2 gram og har en spaend- 
vidde pa hojst 65 cm. Interesserede (eller laesere, 
der tror vi vil binde dcm noget pa aermet) kan 
laese mere om den slags modeller i Modelflyve 
Nyt 1/82 .....

VM RC-SKAI.A 1986 — Den norske aeroklubs 
styringsgruppe for modelflyvning vedtog pa et 
mode sidst i September at tilbyde at arrangere 
VM for skala-modeller i 1986.

EM I F3E — Ja, disse forkortelser. Hvad er sa 
F3E? Det er betegnelsen for den provisoriske In
ternationale klasse for elektromotordrevne RC- 
modeller. Midt i September maned blev der af- 
holdt Europamesterskaber for elektromotor
drevne RC-modeller i byen Amay i Belgien. Der 
blev flojet i fire klasser — »svaevemodeller« 
(med hjaelpemotor, selvfolgelig), kunstflyv- 
ningsmodeller, stand-off skala-modeller og 
pylon-race. Desuden blev der flojet en uofficiel 
konkurrence med »svaevemodeller« med under 2 
kg vaegt og maksimalt 10 celler batteri. Den uof- 
ficielle klasse blev vundet af Bjorn Ydstebo fra 
Norge, der bor Kurlandsstien 4, Oslo 10, Norge. 
Danske el-entusiaster kan jo forhore sig hos 
Bjorn og maske fa gode fiduser, sa de selv kan 
deltage i staevnerne rundt om i Europa naeste sae- 
son.

SUVER/ENE SVENSKERE — Ved sensomme- 
rens skalastaevner i Sverige og Norge har Kjell- 
Ake Elofsson og Michael Carlsson placeret sig 
som nummer 1 og 2 — bade til det svenske 
Skala-West i Lidkdping og ved Norges Skala- 
treff 82. Det ma dog glaede danske skalafans, at 
vor nye Danmarksmester Poul Miinsberg blev 
nr. 3 i Norge med sin MFI 17 — og havde Rene 
Jeppesen lige i haelene med en Pfalz — samme 
type som Michael Carlsson blev nr. 2 med.

OSTRIGSKE FF-MESTRE — De ostrigske me- 
sterskaber for fritflyvende modeller blev afholdt 
i fint flyvevejr i forsommeren. Det blev Ostrigs 
mest vindende modelflyver i de sidste 15 ar, 
Werner Kraus, der vandt F1A. Hans Zachamel 
tog sig af klasse FIB — gummimotormodeller, 
mens man aflyste mesterskabet i motormodel- 
klassen, da deltagerantallet var for lavt .... der 
var kun tre deltagere.

TYSKE MESTRE — Kraftig blaest gjorde tilvas- 
relsen besvaerlig for de 300 fritflyvere, der deltog 
i de tyske mesterskaber i forsommeren 1982. I 
FI A havde to mand 7 maxer — i fly-off et udlo- 
ste Gerd Bockle forst i lav hojde og fik kun 64 
sek. Steffen Vollbrecht udloste umiddelbart ef
ter i kraftig termik — hvorefter modellen gik i 
spiraldyk og borede sig i jorden efter kun 39 sek! 
1 klasse FIB havde kun Alois Rummel fuld tid 
og vandt derfor foran Bernd Silz, Werner 
Nimptsch og Lothar Doring, som alle la inden 
for de naeste 13 sekunder! I F1C havde ogsa kun 
en fuld tid — Anton Weber. Hans Stetz og Ger
hard Heidemann blev nr. 2 og 3 med henholdsvis 
1248 og 1247 sek!

MODELL INFORMASJON — hedder det nor
ske modelflyveblad, der hidtil er udkommet 12 
gange arligt. Nu har den norske aeroklub beslut- 
tet, at bladet i 1983 kun skal udkomme 10 gange 
— til gengaeld fastholdes den nuvasrende abon- 
nementspris pa 95 norske kroner for hele argan- 
gen. Interesserede kan bestille abonnement fra: 
Norsk Aero Klubb, Karl Johansgt. 18, Postboks 
9514, Egertorvet, Oslo 1, Norge.

Til dem, som ikke kender Modell Informa- 
sjon, skal vi fortaelle, at det er et usaedvanlig 
godt modelflyveblad. Vi selv kender kun et, der
er bedre.....og vi har sagar hort dem, der me-
ner, at Modell Informasjon er endnu bedre end 
det, vi taenker p a .....

modellflyg
. fnomhus-SM 1982 * Elflyg F3E 

NM i friflyg  1982 ·  Skala-SM 1982 nytt

Skala-VM 1982 gav svenska topplaceringer! 

LinUyg-VM 1982 svensk arrangorsframgang!

NYA MODELLFLYG NYTT — Okonomiske 
problemer for den svenske aeroklub har givet det 
svenske medlemsblad Modellflyg Nytt darlige 
vilkar de sidste par ar. Bladet er kommet vold- 
somt forsinket — enkelte numre er aldrig kom
met — og disse problemer har medfort, at man 
har taget hele udgiv elsessituationen op til gen- 
nemgribende omlagning. Resultatet er blevet 
»nya Modellflyg Nytt« — et paenere, mere pro- 
fessionelt udseende blad end det gamle. Bedre 
tryk- og papirkvalitet, typografisk sats og mo- 
derne lay-out skal lokke flere annoncorer til — 
og dermed forbedre ekonomien omkring bladet 
sa meget, at en udvidelse ud over de nuvserende 
24 sider pr. nummer bliver mulig.

Lars-G. Olofsson, der var redaktor af det 
»gamle« blad, fortsaetter som fritflyvnings-re- 
daktor, mens Sture Tingwall overtager redaktor- 
posten. I det forste »nye« nummer slar Sture til 
lyd for et blad, der henvender sig til hobbypilo- 
ter. Maske vi i Danmark kan Imre noget.....

Interesserede kan abonnere pa det svenske 
blad ved at indsastte 60 svenske kroner pa svensk 
girokonto nr. 51 81 65-6, SMFF, S-600 10 Norr- 
koping, Sverige.

NORSK LANDSHOLDIF3B — Til VM i klasse 
F3B (RC-svasvemodeller, termik) har den norske 
aeroklub udtaget folgende: Torbjorn Jespersen, 
Kare Schancke og Ivar Kalleland. Som reserver 
er Thor Ogrey og Royce Morgan udtaget.

MODELFLYVNING I SVERIGE — Det sven
ske modelflyveforbund SMFF har for tiden ca. 
7.600 medlemmer. Af disse er langt hovedparten 
RC-flyvere. SMFF har haft svaere okonomiske 
problemer, men man er tilsyneladende ved at 
vikle sig ud af disse.

MODELFLYVNING PA ISLAND — Pa Island 
flyves der kun med radiostyrede modeller — i 
hvert fald af organiserede modelflyvere. Og dem 
er der 60 af, hvilket er en fordobling pa 2 ar. Der 
er to klubber, og i 1982 er der afholdt 3 konkur- 
rencer, bl.a. islandske mesterskaber i skraent- 
flyvning og skala. Man paregner fortsat vaekst i 
antallet af medlemmer.

MODELFLYVNING I DANMARK — Der er
ca. 2.300 organiserede modelflyvere i Danmark. 
Heraf er ca. 1.900 medlemmer af RC-unionen, 
ca. 200 af Linestyrings-Unionen og ca. 180 af 
Fritflyvnings-Unionen.
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MODELFLYVNING I FINLAND — I Finland 
er der ca. 3.100 modelflyvere organiseret under 
det finske flyveforbund. Af disse er ca. 50% RC- 
flyvere, 40% fritflyvere og 10% linestyringsfly- 
vere. Der g0res et stort arbejde for at fastholde 
og forage modelflyveinteressen gennem kurser 
og andre arrangementer. Desuden ejer flyvefor- 
bundet en fabrik, hvor man fremstiller byggesast 
til modelfly.

MODELFLYVNING I NORGE — Den norske 
aeroklub har ca. 1.300 modelflyvemedlemmer, 
hvoraf langt de fleste dyrker RC. Der er kun 
ganske fa fritflyvere og linestyringsflyvere, men 
denne sidste gruppe rapporteres dog at vaere i 
fremgang. Man har sat sig det mal at fa 2.500 
modelflyvemedlemmer i lobet af 3-4 ar, og man 
haber, at oplaget pa det norske Modell Informa- 
sjon pa samme tid vil stige til 3.500-4.000 ekspl.

EN FAN — Man kunne fristes til at mene, at her 
var omsider en person, som notorisk har rote- 
rende fis i kasketten. Damen er fra Canada, og 
vor udsendte medarbejder tog billedet ved line- 
styrings-VM i Sverige i sommer.

RUSSISK MOTOR — De : .
hold ved VM i Sverige var sammen med engteir- 
derne en tand bedre end de ovrige naiioner. En 
af russerne' hc-rr.rr.e her — .· · . ··
mekonstrueret motor, som kunne lobe hurtigt. 
Bemserk monteringshullerne, der sicder med 
meget stor afstand — i hver sin ende af krumiap- 
huset.

AMC-INFORMATION — AMC’s klubblad er 
blevet endnu pasnere, idet man har faet farc e pa 
klubmaerket pa forsiden. Stofmaessigt er det ved 
at ga Modelflyve Nyt i bedene, idet oktober- 
nummeret indeholder et par korte artikler ud 
over de saedvanlige klubmeddelelser og resultat- 
lister.

DET ER GANSKE VIST .....  — I fritflyv-
ningskredse har diskussioner om, hvor lette vin- 
ger man kunne lave til FlA-modeller lrenge vas- 
ret en yndet beskaeftigelse. Ved EM i Tyskland 
checkede kontrollorerne vregte pa en lang raekke 
modeller og fandt frem til, at Andres Lepp fra 
Rusland havde staevnets letteste FlA-vinger — 
144 gram. Staevnets tungeste model tilhorte ty- 
skeren Piittner — 493 gram. Blandt notaterne, 
som disse brave systematikere har gjort, finder 
man — lidet overraskende — at ca. 90% af alle 
FlA-modeller havde russerkrog med las.

Statistikken for wakefieldmodellerne var, at 
Vi af alle modeller havde delbar krop, 80% var 
papirbektedt, ca. 3A havde autoror, mens nae- 
sten ingen anvendte vario-propeller.

Blandt de saerlig bemaerkelsesvaerdige ting 
vedr. gasserne noterede tyskerne det for dan- 
skerne lidet overraskende, at Thomas Koster 
kom med en undervaegtig model. Danske delta- 
gere fra VM i Spanien vil iovrigt notere dette 
som en stor fremgang for Thomas — dengang 
modte han nemlig op med hele tre undervaegtige 
modeller!

TOP FLITE NYHED — Fra den danske impor
ter af Top Flite har vi faet dette billede af »Hot 
Kanary« — en model for de hobby-flyvere, der 
kan lide at have et manovredygtigt, »anderle- 
des« fly. Den er til .35-.45-motorer, 4 kanalers 
anteg, og den vejer ca. 2.500 gram flyveklar.

KLUBAKTIVITET! — Fritflyvningsklubben 
Termik i Flillerad har pa trods af fine lokale-for- 
hold fort en hensygnende tilvaereise de sidste par 
ar. Nu starter klubben en offensiv for at fa gang 
i aktiviteten med klubmoder igen. I forste om- 
gang holder man klubmode forste torsdag i hver 
maned, forste gang d. 2. december fra kl. 19.30. 
Alle er velkomne, klublokalet ligger pa Nordre 
Banevej 12, 5 minutters gang fra Flillerad Sta
tion (der ogsa ligger pa Nordre Banevej).

SEZIMOVO L STI 1982 — Midt i august afhold- 
tes den store Internationale tiekkiske fritflyv- 
nmgskonkurrence pa en plads. der var temmelig 
lille i betragtning af den ret kraftige vind. der 
forefandtes. Ud af 165 deltagere var der kun ret 
fa fra vesteuropaeiske lands. mens bl.a. Nordko- 
rea og 0sttyskland havde sendt deres Iandshold 

konkurrencen. Nordkoreanerne har ikke 
glemt at fiyve wake field. siden de sidst var frem- 
me pa den internationale scene i 1977 i Roskilde. 
K:m Jer.g Sok og Kim Dong Sik blev nr. 1 og 2, 
mens tre tjekkere tog sig af F1A (ud af 90 delta- 
gere) — R. Barta. Z. Jancar og P. Dvorak i den
ne rskketolge. Ken Fau\ fra England vandt gas 
foran rumasneren Popa og tjekken V. Hajek. 
Der var et paent fly-off i denne klasse, bl.a. med 
nordkoreansk deltagelse.

— Sa har du en 
maned til at
spare 77,- kr. 
sammen til dit 
abonnemenl...

Abonnement 
fo r  1983
Dette nummer er det sidste i argang 
1982. I december maned vil vi 
udsende girokort til alle vore 
abonnenter, sa de kan forny deres 
abonnement for 1983.

Abonnementsprisen for 1983 
bliver kr. 77,- for de 6 numre, der 
vil udkomme (i manederne februar, 
april, juni, august, oktober og 
december).

Abonnementet for 1983 skal 
betales senest d. 5. januar, hvis 
man vil undga forsinkelser i 
leveringen af nr. 1/83 — og man 
ma meget gerne forny tidligere — 
det vil lette vort arbejde vaesentligt.

Hvis man abonnerer pa mere end 
et blad, vil man modtage lige sa 
mange girokort til fornyelse, som 
man har modtaget blade i 1982. 
Betalingen ma gerne ske pa et 
enkelt girokort.

Hvis man er abonnent pa bladet 
og onsker at vsere medlem af en 
modelflyve-union desuden, sa skal 
man ikke  forny sit abonnement, 
men derimod se at blive meldt ind i 
unionen i en fart. Som 
unionsmedlem far man nemlig 
bladet tilsendt »gratis« — man 
betaler abonnementet gennem sit 
kontingent til modelflyveunionen.

Hvis man er unionsmedlem og 
alligevel modtager et girokort til 
fornyelse af abonnement, skal man 
bare se bort fra det og ogsa fra evt. 
»pamindelser«, der kunne komme 
senere. Det er bare os, som ikke 
har fhet trukket alle adresserne pa 
unionsmedlemmer ud af kartoteket 
over abonnenter.

Hvis man er abonnent og ikke 
f i r  et girokort til fornyelse af 
abonnement, kan man rekvirere et 
fra bladets ekspedition, eller man 
kan indsaette belobet pa:
Giro nr. 7 16 10 77 
Modelflyve Nyt 
Mariendalsvej 47 
5610 Assens

Og husk altsa: Betal senest d. 5. 
januar, hvis du vil have nr. 1/83 til 
tiden!
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RC-SV/FVER TESTEN — Steen Hoj 
Rasmussen har givet os en statusrapport 
over, hvordan det gar med provebygnin- 
gen af begynder-svaevemodeller, som vi 
omtalte i Modelflyve Nyt nr. 4/82:

Af de seks modeller, som er omtalt, er 
folgende snart klar til de forste test- 
flyvninger: Filius, Favorit, QB 1800 og 
Beta.

Der stiles imod at bringe disse fire test- 
rapporter i Modelflyve Nyt 1/83.

Der har fra bade forhandlere og bruge- 
re vasret meget stor interesse for dette 
test-projekt, derfor haber vi, at importo- 
rerne fortsat vil vasre imodekommende, 
sa vi kan teste nye/nuvasrende svasvemo- 
deller pa markedet. Dette vil vasre til 
gavn for alle RC-svasveflyvere i Dan
mark, Modelflyve Nyt og importorerne.

EE-GOODIES — For kolde, tyske D-mark kan 
man nu erhverve sig en raekke statussymboler fra 
Rusland: En russisk FIB-timer til 40 DM (vasgt 
16 gram), en Lepp-FlA-hojstartskrog til 65 DM 
og en Tchopp-FlA-hojstartskrog til 65 DM. 
Som statussymboler har for vane, findes de kun i 
begrasnset antal, og man kan kobe dem hos Ger
hard Wobbeking, Schrotteringsksweg 3, D-2000 
Flamburg 76, Vesttyskland. Betalingen skal sen- 
des til Gerhard pa Eurocheck sammen med be- 
stillingen.

2 METER RC-SV/EVER — SIG i USA er hop- 
pet med pa 2-meter-svasver-dilIen og har intro- 
duceret et nyt trasbyggesaet til klassen, »Riser«. 
Modellen har styring pa hojde- og sideror og den 
er temmelig let ifolge fabrikkens angivelser: mel- 
lem 700 og 800 gram. Den forventes pa markedet 
i Danmark i lobet af kort tid.

VM-1983 — Fritflyvere verden over er i sving 
med at kvalificere sig til deltagelse i verdensme- 
sterskaberne i Australien naeste efterar. Fra ar- 
rangorlandet har vi faet meddelelse om hele hol- 
det. Det bliver F1A: Paul Lagan, Col Collyer og 
Vin Morgan. FIB: John Lewis, Paul Lagan og 
Paul van Leuven. F1C: Stan Hinds, Bill East og 
Stu Sherlock.

Franskmasndene er ogsa klar med deres hold. 
FI A: Jomarien, Gerard, Harscouet, med Gali- 
chet som reserve. FIB: Landeau, Neglais og Bar- 
beris med Dupuis som reserve. F1C: Iribane, 
Ferrero og Roux med Braire som reserve. 
Franskmasndene har iovrigt faet lofte om gratis 
transport til Australien med det franske luftva- 
ben, der jaevnligt kommer pa de kanter for at 
opretholde resterne af det franske koloni-rige.

Endelig har vi hort fra Canada, hvor udtagel- 
seskonkurrencen resulterede i det sasdvanlige 
gashold: Dave Sugden, Mike Burns og Frank 
Schlachta. Vi har ikke hort, hvem der kom pa 
holdet i de andre klasser.

DMU-NYT — Dansk Modelbads Union udgiver 
et lille blad, DMU-nyt, der bringer meddelelser 
fra unionen, artikler, annoncer osv. Interessere- 
de kan kontakte bladets redaktor, N. J. Lejs- 
gaard, Glentevej 17, 8600 Silkeborg, og hore 
hvordan man basrer sig ad med at abonnere pa 
bladet — eller bliver medlem af unionen.

NYE KLUBM/ERKER — Denne gang har vi 
modtaget tre klubmrerker. Borup Modelflyvere 
har faet deres masrke lavet bade som stofmasrker 
og som klasbemasrker i forskellige storrelser. 
VMK star for Vestfyns Modelflyve Klub — deres 
masrke er egentlig et stofmasrke, som klubfor- 
mand Jorgen Madsen har tegnet.

PR/EMIER — I referatet fra fritflyvernes DM i 
sidste nummer glemte vi at skrive, at de fine 
praemier (en stor stak balsatrse) var en gave fra 
Dansk Hobby. Vi skal hilse fra Sctvel arrangor 
som vindere og sige tak!

NORDISK M0DE — I referatet fra Nordisk 
Modelflyvekonference i sidste nummer af Mo
delflyve Nyt stod der, at Linestyrings-Unionen 
ikke havde reageret pa to skriftlige indbydelser. 
Niels Lyhne, der er sekretasr for Linestyrings- 
Unionen, har bedt os meddele, at man faktisk 
pasnt meldte afbud til KDA efter at have modta
get invitationen.

OS MAXER IGEN — Fra en combat-mand pa 
faslleden kan det oplyses, at en Super Star II med 
sut og OS Max 15 blev afsendt af en RC-mand 
ved handtaget til et sikkert max. Efter tre minut- 
ters motortid og 10 minutters termiktid for- 
svandt modellen i skyerne over Radhuspladsen 
med kurs mod Sjasllands Odde. Det oplyses, at 
flyvningen er et bevis pa, at centrifugalkraften 
virker med uformindsket styrke selv i disse ned- 
skasringstider.

LANGTURSCHAUFFOR — Med en model af 
en amerikansk lastvogn — en truck, som det 
hedder i fagsproget — har den 28-arige Jesper 
Hoick sat verdensrekord i distance med RC-bil. 
Efter ca. 14 dages korsel fra Radhuspladsen i 
Kobenhavn ankom han og hans RC-bil sondag 
d. 25. juli til Stockholm. Da havde Jesper og bi- 
len tilbagelagt ca. 700 kilometer. Turen havde 
slidt mest pa Jesper, der gik hele vejen — og pa 
et tidspunkt matte han under lasgebehandling, 
idet hans fodder svulmede op under anstrengel- 
serne. Bilen derimod klarede turen uden proble- 
mer — RC-anlasgget, der var af market Futaba 
FP-2L med en Futaba S-23 servo, slugte godt 
nok en del strom undervejs, men der opstod in
gen tekniske problemer. Og Jesper havde frisk 
Strom med pa en traskvogn, som han trak efter 
sig.

Nu afventer Jesper og hans hjaslper Erik 
Tange med spending den nye udgave af Guin
ness rekordbog, idet de haber, at deres rekord- 
tur er tilstraskkelig sasrprasget til at finde plads i 
dette vasrk.

PROFI 2000/C — Super-RC-anlasgget PROFI 
2000 kommer nu i en »fattigmands-udgave« kal- 
det PROFI 2000/C. C-versionen har lidt faerre 

i udbygningsdele end de versioner af anlaegget, 
der allerede er pa markedet. Det indeholder ikke 
eksponentialstyringsmodul og akkumaler, og det 
udvendige digitalur er erstattet med et viserin- 
strument. Sasttet leveres med 1 PROFI-servo og 
500 mAh modtagerakku samt kunstflyvnings- 
modul. Det kan dog udbygges ligesom de storre 
anlasg i PROFI 2000-serien, sa nar man far rad, 
kan man ogsa med et PROFI 2000/C fa glaede af 
alle de avancerede ting, som serien rummer. Lees 
mere om PROFI 2000-anleegget i Modelflyve 
Nyt 2/82.

SMSK 2 METER-CUP — Sjasllands Model 
Svaeveflyve Klub har planer om at invitere til et 
uofficielt DM for RC-sveevemodeller med op til 
2 meters spaendvidde. Denne »klasse« er yderst 
populaer i savel USA som England, og SMSK 
haber at kunne fa yderligere aktivitet pa RC- 
svasver-fronten ved at indfore klassen her i lan- 
det.

I neeste nummer regner vi med at bringe en ud- 
forlig omtale af konkurrencereglerne og en fore- 
lobig indbydelse til det uofficielle DM. Det skal 
dog allerede nu robes, at SMSK har afsat d. 13. 
og 14. august 1983 til stasvnet (d. 14. skal vasre 
reservedag).

ET HJERTESUK FRA VOR TEGNER
— Modelflyve Nyts tegner, Jorgen Kors- 
gaard, har en lille bon til de mange men- 
nesker, der indsender tegninger og skitser 
til bladet: Lav dem sa vidt muligt pa mil- 
limeterpapir og med en god spids blyant. 
Det ser paent ud, nar stregerne er lavet 
med lineal. Og vil man lave en tuschteg- 
ning af fin kvalitet, sa lav den pa kalke- 
papir (ikke smorrebrodspapir!) efter at 
have lavet en kladde med blyant, som 
laegges nedenunder. Tak!
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Bliv medlem
af en modelflyve-union!
I Danmark findes der tre modelflyve-unioner, der er sluttet sammen under Dansk Modelflyve Forbund, nemlig: 
RC-unionen, CL-unionen og Fritflyvnings-unionen.

Ved at vaere medlem af en eller flere af disse unioner opnar man en raekke fordele, som nok kan vaere det — 
trods alt — beskedne kontingent vaerd:
★  Man modtager Modelflyve Nyt som medlemsblad (og skal altsa ikke betale abonnement — det er 

inkluderet i kontingentet til unionen),
★  Man kan deltage i den pagaeldende unions stasvner og arrangementer,
★  Man er forsikret mod at betale erstatning i sager, hvor man ved sin modelflyvevirksomhed har padraget sig 

ansvar for skader,
★  Man kan benytte sig af den pagaeldende unions sekretariat,
★  Man kan benytte unionens materiel,
★  Man kan hojne sin flyvestandard ved at tage diplomer eller certifikatprover,
★  Man kan let anskaffe sig methanol til gloderorsbraendstof,
★  .....  og som noget af det vigtigste: Ved at melde sig ind i en af unionerne, gor man unionen staerkere, saledes

at den med storre vaegt kan arbejde for rimelige vilkar for modelflyvere — det kan vaere lovgivningsarbejde, 
miljoarbejde, Internationale regler, sikkerhedsregler osv.

Alle tre unioner er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og dermed den Internationale luftsportsorganisation FAI.

Vcelg den rigrige union
Hvis din modelflyveinteresse er begraenset til en modelflyvegren, sa er valget mellem unionerne let. Hvis du 
dyrker flere af grenene, sa kan du blive medlem af to eller alle tre unioner. Du skal da betale fuldt kontingent i 
en af unionerne, men kan nojes med reduceret kontingent i de to andre unioner (sa far du kun et eksemplar af 
Modelflyve Nyt).
RC-unionens kontingent bliver i 1983 150,- kr. Indmeldelsen kan ske gennem klub eller til sekretariatet eller ved 
brug af kuponen herunder. Oplysninger om klubber og om RC-unionen kan fas fra sekretariatet:

RC-unionen, Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
Tlf. 06-22 63 19

CL-unionens kontingent bliver i 1983 125,- kr. for direkte medlemmer og 100,- kr. for klubmedlemmer. 
Indmeldelsen kan ske gennem klub eller til sekretariatet eller ved brug af kuponen. Oplysninger om klubber og 
unionen kan fas fra sekretariatet:

CL-unionen, Gormsvej 14, 7080 Borkop 
Tlf. 05-86 62 19

Fritflyvnings-Unionens kontingent var i 1982 85,- kr. for juniorer (medlemmer under 19 ar) og 200,- kr. for 
seniorer. Kontingentet vil sandsynligvis stige ca. 10% for 1983. Indmeldelse til sekretariatet, der ogsa kan oplyse 
om klubber og sporgsmal om unionen iovrigt.

Fritflyvnings-Unionen, Alborggade 17, 5. th., 2100 Kobenhavn 0  
Tlf. 01-26 08 36

Meld dig ind nu!
Hvis du ikke er medlem af en 
modelflyve-union, sa kan du bruge 
kuponen her til indmeldelse. Kryds 
den eller de onskede unioner af, 
skriv dit navn og din adresse pa 
kuponen og send den til 
Modelflyve Nyt. Vi sender den 
videre til den eller de onskede 
unioner, der hunigt sender dig 
oplysninger om kontingent- 
betaling mv., sa du hunigt kan 
blive gyldigt medlem.

Jeg vil gerne indmeldes i folgende modelflyveunion(er):
Z  RC-unionen (Radiostyrings-unionen)
Z  CL-unionen (Linestyrings-unionen)
Z  Fritflyvnings-unionen
Z  Jeg er medlem af modelflyveklubben___________________

Z  Jeg %ar ved ucgangen af 1982 abonnent pa Modelflyve Nyt

Navn:_________

Adresse:_______

Postnummer/by:

OBS: Pa bagsiden af kuponen kan du bestille postkort fra Modelflyve Nyt.



Postkort 
modelflyve- 
motiv til 
juleposten!
Modelflyve Nyt har faet trykt et 
mindre oplag af det her viste 
postkort. Vi saelger 5 postkort i et 
saet til kr. 15,- incl. porto.

Safremt ideen slar an, vil vi 
senere lave postkort med RC- og 
CL-motiver.

/

yC ft

Hvis du ikke onsker at klippe i bladel, sa skriv oplysningerne pa et kort eller i et brev.

BREV

Hermed bestiller jeg:

___ saet a 5 postkort med wakefield-motiv,
pris kr. 15,- pr. saet.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Π

Frankeres
som

postkort

Modelflyve Nyt 
Mariendalsvej 47 
DK-5610 Assens

Flyvende vinger siges at veere 
ustabile og lunefulde — og meget 
andet darligt. Det er nok derfor, 
man ser sa fa af dem.
Kjeld Kongsberg konstruerede og 
byggede sidste ar pa trods af 
»vingernes« darlige ry en RC- 
svaevemodel af denne type — og 
opdagede til sin glaede, at 
»vingen« var ganske let og flyve, 
og at den floj glimrende. Her 
fortaeller han selv om projektet.

Jeg har altid vaeret fascineret af flyvende 
vinger, men indtil for nylig har jeg troet, at 
de var meget vanskelige at fa til at flyve or- 
dentligt. Det skal ogsa siges, at de ek- 
semplarer jeg har set i mine fritflyvningsda- 
ge, bekraeftede denne opfattelse.

Sommeren 1980 var jeg med familien pa 
campingtur i Tyskland. Her benyttede jeg 
lejligheden til lidt skraentflyvning pa D5rn- 
berg ved Kassel, et sagnomspundet sted i 
den tyske svaeveflyvnings historie, i ry kun 
overtruffet af Wasserkuppe. Fra skraenten 
er der dybt, dybt ned i dalen, og det var en 
lidt maerkelig fornemmelse at kaste sin mo
del ud i det nassten vindstille vejr og sa i de 
naeste minutter se den ovenfra pa en bag- 
grund af skov, huse og hojspaendingsled- 
ninger. For eller senere var der termik, og 
sa gik det bare opad.

Iovrigt var det en fornojelse at se, hvor 
problemfrit det kunne lade sig gore at dele 
pladsen med »rigtige« svaevefly, isaer nar 
man tager den nassten hysteriske stemning 
der til tider maerkes i Danmark i betragt- 
ning. Til tider kunne man se 4-5 svaevefly, 
8-9 modeller og et par musvager i samme 
boble!

Her sa jeg for forste gang en virkelig vel- 
flyvende vinge. Modellen lignede meget den 
her viste, men havde et lidt storre sidefor-



hold. Jeg sludrede lidt med piloten, som 
ogsa viste sig at vsere konstruktoren. Han 
fortalte mig, at denne type er udviklet af 
medlemmerne af modelflyveklubben i 
Versmold. De har opndet stor succes med 
typen i de senere ar, bade p i  skraent og i 
hoj start.

Filosofien bag modellen er, at det skal 
vaere en lille kompakt model, herved kan 
den bygges let og derved kompenseres for 
det lille sideforhold, samt det af stabilitets- 
hensyn nogen ineffektive med nodvendige 
S-profil. Meningen med de to sma fraekke 
finner er, at de skal adskille graenselagene i 
de flade tipper med lille indfaldsvinkel 
(tyndt graenselag), fra laget i midtervingen 
med hoj indfaldsvinkel (tykt graenselag). 
Bare luften nu kan finde ud af det!

Ihvertfald tog jeg derfra med planer om 
at lave sadan en, og derved blev det i lang 
tid, som sa ofte for.

I foraret 1981 havde et af de tyske blade 
(som iovrigt er dodkedelige i sammenlig- 
ning med Modelflyve Nyt (tak fo r  det! — 
red.)) en reportage fra de tyske mesterska- 
ber for flyvende vinger i Kaltenkirchen. 
Dette hojstartsstaevne blev vundet af en 
fjortenarig pilot med en tilsvarende model, 
der var vist i en oversigtstegning. Et brev pa 
mit bedste tysk til konstruktoren bragte in- 
tet svar, sa blev blyanten spidset og den vi
ste model tegnet.

Resultatet har jeg haft meget glaede af, 
der er endda nogle, naja, maske kun en en- 
kelt, der har bedt om en kopi af tegningen. 
Modellen kan bygges pa kort tid, og den er 
pa grund af sin kompakthed svaer at sla al- 
vorligt i stykker. Kun overgangen mellem 
midtervinge og tipper har givet lidt proble- 
mer, her Mile jeg bruge lidt glasfiber naeste 
gang. Vingen er opbygger i et stykke pa tra- 
ditionel vis. midterproftleme er forstaerket 
med 0,5 mm krydstlner, der er webbing 
mellem aiie lister, tippem e har indfaeldede 
lister, som er timet ir.d mellem lister og 
webbing i midtervingen. Kroppen er en 
simpel kassekrop mec ltd: vltxtser til a: give 
afrunding. Adgang til iorkrcppen sker 
igennem hullet til vinger.. Iovrigt kan r z -  
sen laves 6-8 cm kortere: efter trim rtrger 
viste det sig, at alt radiogre; skttlle rlareres 
bag vingens forkant. Serv oerre d r ·  itg- 
ger i vingen, modtageren og banerte: : 
kroppen nedenunder.

Indflyvningen skulle ske pa Hanstholm 
under paskestaevnet. Selv om det er den bil- 
ligste RC-model jeg nogensinde har bygget, 
havde jeg alligevel sommerfugle i maven, 
da det blev alvor i 6-8 m /sek. vind pa 
skraentkanten. Altsa stak jeg senderen i 
handen pa en af mine mere haerdede klub- 
kammerater og skubbede modellen ud i den 
vide verden. De forste flyvninger voldte lidt 
problemer, indtil vi fik check pa, hvor 
tyngdepunktet skulle ligge. Herefter viste 
den sig lettere at styre end mange begynder- 
modeller. Pa trods heraf er den levende nok 
til — i de rette haender — at kunne udfore 
ret avanceret kunstflyvning, isaer laver den 
nogle flotte tonderulninger.

Senere har jeg haft lejlighed til ogsa at

Kjeld bygger ogsa almindelige modeller. Her sidder den ene a f bans sonner med »vingen« i selskab 
med de haleplans-udstyrede RC-svcevere.

prove den pa gummitovet. Maerkeligt nok 
sker dette fuldstaendigt problemfrit, den 
kan sagtens flyve termik, man kan flyve 
nogle meget rene kurv med den, men natur- 
ligvis kan den ikke konkurrere med en 
»super-orchide«.

Det er aldeles unodvendigt at bygge 
bremser i den, vil man ned, traekkes hojde- 
roret langsomt til fuldt op, sa daler den stil- 
le og roligt i en vinkel pa 40-50 grader. 
Samme hojderor er iovrigt ikke spor for 
stort, selv om det ser sadan ud ved forste 
betragtning. Den er ikke meget for at stalle, 
det kan faktisk kun lade sig gore ved at saet- 
te fuld fart pa og traekke den lodret op. 
Dette betyder imidlertid ogsa, at man skal 
passe pa med flyvehastigheden, det er nemt 
at flyve fo r  langsomt.

Skulle nogen fa lyst til at bygge en lignen-

de model, er man velkommen til at kontak- 
te mig for yderligere oplysninger.

Hvem arrangerer et staevne for halelose? 
Kjeld Kongsberg 
Islandsvej 3, 4200 Slagelse.

Skulle nogen blandt Iceserne vcere interesserede i 
at Icese mere om flyvende vinger, kan vi henvise 
til Aeromodeller Annual 1978-79, hvor der fin- 
des en grundig artikel om flyvende vinger. Den 
er skrevet a f den tyske ekspert pa omradet, Wer
ner Thies. Red.

Pd de nceste to sider kan man finde 
tegning til Kjeld Kongsbergs flyvende 
vinge.

Her ses »vingen« i en skarp vending pa Hanstholm-skrcenten.
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Begyndermodellemes dag
-  RC-unionens konstruktionskonkurrence
Fem gode begyndermodeller 
modtes i Odense, da RC-unionens 
konstruktionskonkurrence blev 
afgjort. Ole Meyer var med som 
dommer, og han fortseller her om 
udfaldet af konkurrencen.

Som kort nasvnt i sidste nummer modtog 
RC-unionen ialt otte forslag i den konkur- 
rence, som unionen havde udskrevet om en 
enkel, letbyggelig og velflyvende begynder- 
model. De otte forslag er noje gennemgaet 
af dommerne — Anders Breiner Henrik- 
sen, Ole Wendelboe og Ole Meyer — som 
udtog fem af modellerne til et naermere 
gennemsyn og afprovning i luften.

Da Odense var et centralt sted for de ud- 
valgte, og da OM-F velvilligst stillede sin 
flyveplads ved Lumby til radighed, modtes 
de fem »finalister« her sondag den 3. okto- 
ber som unionens gaester. Vejret var ud- 
maerket, bortset fra at det blaeste lidt rige- 
ligt — men det gav jo  deltagerne lejlighed 
til at vise, at deres modeller ogsa kunne 
flyve under marginale forhold. Og i 
OM-F’s klubhus var der lee, sa dommerne i 
fred og ro kunne fordybe sig i modellerne, 
som blev dissekeret en efter en. Og samtidig 
fik konstruktorerne lejlighed til at gore re
de for detaljer ved konstruktionen.

Flyveproverne
Efter gennemsynet i klubhuset viste kon- 
struktorerne sa, at modellerne ogsa kunne 
flyve. Dvs., en af konstruktorerne, C erlof 
Sijtsma, var forhindret i at vaere til stede, sa 
han fik i stedet en klubkammerat fra Lyng- 
by Modelflyveklub til at demonstrere sin 
model. Deltagerne blev bedt om at flyve 
lidt omkring, saledes som man kunne fore- 
stille sig en begynder ville gore. Desuden 
blev de bedt om at vise langsom flyvning,

Vindermodellen, Morten Munkese’s »Katana«.

Bent Lund Jensen blev nr. 2 med »Panda«.

Leif Damgaard Jorgensen blev nr. 3.

nogle stall, et par loops samt naturligvis 
starter og landinger.

Alle modellerne klarede flyveproven fint, 
og det stod hurtigt klart for dommerne, at 
konkurrencen skulle afgores pa grundlag af 
modellernes opbygning og svaerhedsgrad.

Alle fem deltagere er her fotograferet efter 
veloverstaede flyveprover pa OM-F’s 
flyveplads nord for Odense.

Afgorelsen
Efter at have set modellerne og talt med 
konstruktorerne ville dommerne gerne 
hjem og studere alle tegningerne grundigt 
endnu engang, sa deltagerne matte derfor 
vente endnu 14 dage, for spaendingen blev 
udlost. Men derefter blev dommerne ret 
hurtigt enige om at tildele trediepladsen til 
L e if Damgaard Jorgensen, Flolstebro RC- 
Modelflyveklub samt at placere Gerlof 
Sijtsma, Lyngby Modelflyveklub, og Keld 
Gade, Viborg Modelflyveklub pa en delt 4. 
og 5. plads.

Det var straks lidt vanskeligere at afgore 
1. og 2. pladserne, da Morten M unkesos 
»Katana« og Bent L und Jensens »Panda« 
hver for sig havde mange udmaerkede 
egenskaber. Vinder blev imidlertid Morten 
Munkeso, da dommerne fandt, at hans mo
del bedst levede op til de krav, der var stillet 
i konkurrencereglerne.

Vinderen
Morten Munkeso er medlem af Nordsjtel- 
lands Fjernstyringsklub, og hans »Katana« 
har en spaendvidde pa 140 cm. Planarealet 
er pa 31 dm2, og haleplanet er pa 7 dm 2. I 
flyveklar stand vejer modellen ca. 1.600 
gram. Der er bygget pa en meget enkel ma
de med en almindelig ribbevinge, som kun 
har beplankning pd midterstykket, og 
kroppen er en simpel kassekonstruktion.

Motoren er anbragt pa et motorfunda- 
ment, som er boltet pa forreste kropsspant 
uden nogen form for indkapsling. Det er 
nemt at bygge, og det er nemt for en begyn
der at handtere motoren, nar den er nem at 
komme til fra alle sider. »Katana« er en 
model, som absolut vil vaere egnet for den 
begynder, der starter helt pa bar bund, og 
den vil ogsa vaere velegnet til brug i ung- 
domsskoler og lignende.

Vi regner med at kunne praesentere teg- 
ningen til »Katana« i Modelflyve Nyts fe- 
bruarnummer sammen med en udforlig 
byggevejledning.

Nummer to
Bent Lund Jensen fra Viborg Modelflyve
klub er kendt for at bygge meget smukke 
modeller, og hans »Panda« er ingen undta- 
gelse. Denne model er da heller ikke helt sa 
enkel at bygge, men tager man det ekstra 
besvaer med, far man til gengaeld en dejlig 
model ud af det. Den vil derfor vaere mere 
egnet til en begynder, der har samlet lidt er- 
faring — f.eks. fra fritflyvende eller linesty- 
rede modeller — eller som den naeste model 
man bygger, nar man har vundet lidt erfa- 
ring, f.eks. med en »Katana«.

Det er sandsynligt, at RC-unionen ogsa 
overtager rettighederne til denne konstruk- 
tion, og i givet fald regner vi med at kunne 
tilbyde tegninger til »Panda«en senere i 
1983. □
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Vi tester et linestyringsbyggescet:
TUMLING -  0,8 cm3 traenermoclel

M o d e l f l y v e n y t
a f p r o v e r

Modelflyve Nvt har modtaget et byggesaet 
fra Hans Rabenhoj af hans seneste model, 
Tumling, der er en linestyret begyndermo- 
del med fladkrop og helbalsavinge for 0.8 
cm3 m otor med indbygget tan?:.

Modellen har en spaer.d’· idde pa 60 cm og 
en laengde med m otor pa -2 cm.

Uden pa aesken er der en virke’ig tin de- 
talje, da det oplyses. at saettet indeholder 
alle nodvendige dele undtagen lak. motor 
og liner. Det er meget tint, at koberen sale- 
des bliver informeret om yderligere nod- 
vendige udgifter.

Byggesaettet koster i ojeblikket 63,50 kr.

Kvalitet og indhold
Naesten alle dele til modellen er af balsa, 
hvis kvalitet i byggesaettet var helt i top. 
Dog var der braekket en flig af en af balsa- 
delene, formentlig under tran sp o rte r men 
det kan byggesaettet jo  ikke lastes for. Alle 
delene var udskarne og behovede blot en 
overfladisk afpudsning pa limfladerne for 
at blive perfekte. Oplysningen uden pa 
aesken med alle nodvendige dele var ikke 
falsk reklame — for der var faktisk alle dele 
lige fra pudseklods/sandpapir til motor- 
skruer.

Ideen med at vedlaegge en pudseklods og 
sandpapir er iovrigt fremragende, for hvor 
ofte har vi ikke set begyndere »voldpudse« 
et byggesaet pa grund af manglende pudse
klods og med for groft sandpapir.

Bygning
Byggevejledningen, som jeg fulgte noje, 
var af saedvanlig Hans Rabenhoj-kvalitet, 

' dvs. meget god. Bygningen er beskrevet trin 
for trin med henvisninger til skitser, der

sammen med teksten fremhaever alle vae- 
sentlige detaljer.

Modellen er saerdeles simpel at bygge, og 
jeg vil ikke tro, at en begynder kan have be- 
svaer med den, da der ikke er nogen steder, 
hvor der skal bruges speciel byggeteknik el- 
ler vanskelige metoder, der kraever ovelse 
og erfaring, som det f.eks. er tilfaeldet med 
mange plastikbeklaedningsfilm. Den meget 
sparsomme pudsning, som modellen krae
ver, rummer ligeledes ingen faelder. Den 
medfolgende pudseklods sandpapir er til- 
straekkelig til hele det arbejde.

Byggetiden la pa ca. 2 timer for mit ved- 
kommende — dog uden at torretiden er 
medregnet.

Flyvning
Modellen blev udstyret med en Cox Black 
Widow i spidsen, som korte pa braendstof 
med 20% nitromethan.

Den floj meget stabilt og var i stand til at 
lave loop, ottetal, rygflyvning og wing- 
over.

Lidt men godt 
— sadan kan man 

beskrive indholdel i 
cesken med Tumling- 

byggescettet.

Flyveegenskaberne ma siges at vaere ret 
gode, ndr det drejer sig om en begyndermo- 
del, der jo  ikke ma vaere vanskelig at styre. 
Jeg vil tro, at begynderen hurtigt vil kunne 
laere at flyve med den.

Iovrigt er der i byggesaettet ogsa en for- 
nuftig flyvevejledning.

Konstruktion
Under proveflyvningen blev modellen ud- 
sat for nogle voldsomme styrt for at af- 
prove styrken, bl.a. direkte i jorden fra 
wing-over, og det afslorede, at kroppen er 
modellens svage led. Sa det ma tilrades, sa- 
fremt begynderen kan fa vejledning herom
f.eks. i ungdomsskolen, at kroppen bliver 
forstaerket f.eks. med papir.

Den meget simple opbygning har den sto
re fordel, at ovennaevnte skader kunne ud- 
bedres pa flyvepladsen med lidt cyano, sa 
testflyvningen kunne fortsaette. Pa trods af 
flere reparationer og yderligere saerdeles 
hardhaendet behandling lykkedes det ikke 
at odelaegge andet pa modellen end krop
pen, og den kunne hele tiden repareres, sa 
testmodellen har mange flyvninger tilgode 
endnu.

Konklusion
I opbygningen af et byggesaet vil der altid 
skulle indgas nogle kompromisser. Maskin- 
parken, prisen og i begyndersaet ikke 
mindst modtageren, saetter nogle begraens- 
ninger.

Med Tumling har Hans Rabenhoj lavet 
et godt byggesaet, hvor det eneste negative 
er den forholdsvis svage krop, der nok kun
ne bruge en forstaerkning. Byggesaettet er et 
godt supplement til de ovrige byggesaet pa 
markedet.

For begynderen uden tidligere erfaring 
og samtidig stor iver for at komme igang 
med flyvningen, ma Tumling betegnes som 
markedets bedste tilbud.

Man kan habe, at mange vil kobe Tum
ling frem for de kendte faerdige linestyrede 
plastikmodeller. Dette ville helt sikkert go
re deres mode med modelflyvning langt me
re fornojeligt. Benny Furbo
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Hvordan kommer de nye 
F3A-modeller til at se ud?
FAI indferer helt nye 
kunstflyvningsregler fra 1984 — 
og disse nye regler vil med et slag 
gore de nuvaerende modeller 
uanvendelige til konkurrencebrug! 
Ole Meyer fortseller i denne 
artikel om de aendringer, de nye 
regler vil medfore for fremtidens 
RC-kunstfly.

Som vi tidligere har omtalt i Modelflyve 
Nyt, besluttede FA I’s modelflyvekonferen- 
ce i december 1981, at der — med virkning 
fra 1. januar 1984 — indf0res et helt nyt 
kunstflyvningsprogram, et sakaldt turn
around-program, eller sagt pa dansk: et 
vendeprogram.

Vi har ikke hort mange kommentarer til 
denne beslutning, hverken fra den hjemlige 
eller fra den Internationale kunstflyvnings- 
verden. Eller fra byggesaets-fabrikanterne. 
Men nu foreligger dagsordenen til FAI-mo- 
delflyvekonferencen 1982, som afholdes 
netop som dette nummer af Modelflyve 
Nyt udkommer, og i denne dagsorden fin- 
des ikke modforslag til 1981-beslutningen 
— tvaertimod er der et par forslag, som un- 
derbygger og forbedrer de nye regler. Sa vi 
kan herefter med sikkerhed konstatere, at 
kunstflyvningen i sin nuvaerende form har 
et ar tilbage — og derefter bliver den radi- 
kalt aendret.

Reglerne for modellerne 
aendres ikke
Der sker ingen aendringer i de specifikatio- 
ner, som en kunstflyvningsmodel skal op- 
fylde. Vore modeller ma derfor fortsat have 
et totalt planareal pa maximum 150 dm 2, og 
de ma veje op til 5 kg. Motorstorrelsen er 
ogsa uaendret, hvilket vil sige, at vi ma bru- 
ge en to-taktsm otor pa op til 10 cm3 eller en 
fire-taktsmotor pa indtil 20 cm3, og stojreg- 
len laves der heller ikke om pa.

Det er flyveprogrammet, 
som er nyt
Det nye i det hele er, at modellerne frem- 
over skal vaere i stand til at udfore et vende
program, hvor manovrerne sa at sige haen- 
ger sammen i en uafbrudt serie, som skal 
holdes inden for en vinkel pa 60 grader til 
hver side af dommerne. Vi skal f.eks. starte 
med at lave en avalanche (som er et loop 
med en snaprulning pa toppen), og den skal 
laves nojagtigt midt for dommerne, saledes

Det amerikanske hold, som vandt VM i 1963 i 
Belgien. Fra venstre er det Gerald Nelson med 
Qualifier, Ralph Brooke med Amanusa og Ed 

Kazmiski med Taurus. Holdleder er Bob 
Dunham, ogsd kendt som »Mr. Orbite.

som vi er vant til. Men nar vi kommer ud af 
loopet, skal vi straks i gang med den naeste 
manovre, som er et halvt omvendt cubansk 
ottetal. Dette er en vendemanovre, som be- 
virker, at vi atter far naesen ind mod cen
trum, og her skal vi sa flyve en langsom rui
ning — midt for dommerne — og derefter 
umiddelbart i gang med vendemanovren i 
modsatte side, som bestar af et halvt cu
bansk ottetal. Ved udgangen af dette er vi 
igen pa vej mod centrum, og her skal vi sa i 
gang med et firkantet loop med halve rul- 
ninger — og saledes gar det videre slag i 
slag hele programmet igennem.

Vi bragte hele programmet i Modelflyve 
Nyt nr. 6/81, og vi skal ikke gentage det 
her, dels fordi der maske vil ske lidt aend
ringer i det, og dels fordi det pa nuvaerende 
stadium mere er principperne i det, som vi 
bor interessere os for.

Helt nye krav til modellernes 
egenskaber
Vore nuvaerende kunstflyvningsmodeller er
— gennem mange ars arbejde — blevet hojt 
udviklede til at udfore high-speed kunst- 
flyvning. Vi kan i fred og ro flyve maske 
600 meter ud til den ene side, mens vi — 
uden at dommerne interesserer sig for det
— kan korrigere for afdrift, kurs og hojde, 
og derefter dykke ned i en bane, som forer 
os ind i den perfekte manovre, samtidig 
med at vi bygger en enorm hastighed op. 
En hastighed, som vi gor brug af, nar vi 
gennemforer manovren, hvadenten denne 
bestar af en lodret stigende ruining, et 
kaempestort loop eller en gang hojkantflyv- 
ning.

Det siger naesten sig selv, at disse model
ler ikke vil vaere saerligt godt egnede til at 
flyve en serie sammenhaengende manovrer. 
Vi vil ikke fa plads nok til at opbygge den 
fart, som er helt nodvendig for disse model
lers kunstflyvningsevne, og de vil ikke levne

piloten nogen som heist tid til at foretage de 
mindste korrektioner mellem manovrerne.

Det, som vi fremover vil fa brug for, er 
modeller, som flyver langsommere end de 
nuvaerende, og som vil kunne traekke op i 
en manovre uden noget saerligt tillob. 
Sporgsmalet er sa blot, hvor vi far disse 
modeller fra?

Vi er jo  sa vant til, at Ffanno Prettner, 
Wolffgang M att og de andre topfolk udvik- 
ler modellerne for os, saledes at vi blot har 
kunnet bygge deres konstruktioner — eller 
mere eller mindre modificerede udgaver af 
dem. Men os bekendt findes der endnu ikke 
byggesaet eller tegninger pa markedet af 
modeller, som er beregnet til det nye pro
gram. Vi kan sa vaelge, om vi vil saette os 
ned og vente, til de kommer — eller om vi 
skal begynde at taenke selv.

Nogle muligheder til
overvejelse
Hvis en model skal kunne flyve langsom
mere, ma vi pa en eller anden made kom- 
pensere for den opdrift, vi mister, nar vi 
saenker hastigheden. Det kan vi gore ved at 
foroge indfaldsvinklen, ved at give den et 
mere baerende profil eller ved at saenke 
planbelastningen.

De to forste muligheder vil forringe mo- 
dellens kunstflyvningsegenskaber, sa det 
ma blive planbelastningen, der skal bringes 
ned. Vi kan sa vaelge imellem at bygge mo
deller af somme storrelse som i dag, men 
med en mindre vaegt. Eller at bygge storre 
modeller, der vejer det samme som vore nu
vaerende modeller. Begge muligheder vil 
stille storre krav til os som modelbyggere, 
og vi kan sikkert hente lidt inspiration, hvis 
vi ser pa, hvordan man byggede kunstflyv
ningsmodeller for en snes ar siden — nem- 
lig med balsa, silke og dope!

Med de langsommere modeller kan vi 
sikkert ogsa undvaere de optraekkelige un- 
derstel, sa her kan vi ogsa spare en del 
vaegt. Og penge. Det gor vel egentlig ikke 
noget, hvis de fremover bliver en 1500 kro
ner billigere at bygge en model, som kan 
gore sig gaeldende i en kunstflyvningskon- 
kurrence.
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Na, tilbage til teorien. Det er ikke til- 
straskkeligt, at vi kan holde flyvefarten ne- 
de, nar vi flyver vandret eller stiger — noget 
vi klarer med motor, propel og gashandtag
— vi ma ogsa daempe hastigheden, nar det 
gar nedad i manovrerne. Hvis modellen 
nemlig bygger for megen fart op, nar den 
dykker ud af f.eks. en top-hat, sa vil vi fa 
besvaer med den naeste manovre.

Her kan vi maske bruge noget af den fi- 
losofi, som Ed Kazmiski i sin tid lagde til 
grund for sin beromte Taurus. Han gik ud 
fra den kendsgerning, at modstanden vok- 
ser med kvadratet pa hastigheden, og der- 
for indbyggede han i Taurus’en en mod- 
stand, som tjente til hastigheds-regulator. 
Denne modstand placerede han uden for 
propelstremmen ved at give vingen et profil 
med en tykkelse pa hele 19%. Nar 
Taurus’en gik ind i en stigning, faldt hastig
heden (navnlig med datidens motorer), men 
samtidig faldt modstanden drastisk, og der- 
for blev hastigheden ikke reduceret sa me- 
get, som den ellers ville blive.

Omvendt nar det gik nedad. Sa steg ha
stigheden, men modstanden steg samtidig 
meget kraftigt, og farten blev holdt i ave. 
Den nee . dee : -:=er modstanden ogsa med 
kvadratet pa hastigheden — og sa har vi jo 
yderligere mulighed for at supplere med en 
vendbar propel, hvis vi altsa vil ofre vasgt 
pa den plus en eksua sen o.

M otorerne
Vore nuvaereode motorer er saerdeles hojt- 
ydende — nar de forsynes med lilstraekke- 
ligt sma propeller, sa de kan konune op i de 
omdrejr.ir.gstai m . a;  .der aeres ream ;. 
Og disse propeller er gode, nar man flyver 
hurtigt. men der er ikke meget sejtraek i 
dem. Saetter si en mere effektiv propel pa, 
falder omdrejningstaDet, og sa udnyuer vi 
ikke rr.:  t ; r a - ■ -  . a.-.c-aer

Losninger. her kan vaere at seare propel- 
Ien ned — efler frnde m otorer med mere 
sejtraek. V: a : aa· ra  dette
omrade. ter det er aer ar.are. aer -ed meget 
mere om. lEtt an  ■ e -'-a er a·' e* rm ren e  
vil vaere velk; —  er V.er . aa geme 
pege pa de tr._..g-eae- am gam at —a 
ga op til 20 cm! med en fkm ktsK X or.

Mere variation
Der er. som. art;· det ' . ·

pa de nye problems? E r tmg er stkker. ;g 
det er. at orr. en 10-35 ar vil vendemaski- 
nerne- vaere aa.av.et til ZEdkommenhed
— og sam.ttdtg vE ae rd '.e age sa kedscm- 
meligt ensanede. som. .ore mm· 2 rer.de mo
deller er det. Mer. irdttl aa baser det tr.or- 
sommere at komme til lniimflyvniiigskoD- 
kurrencer igen. Lad os habe. at m· · rg- 
perioden bliver rigtig lang.

Forresten — med de reducerede hastighe- 
der kunne det jo  vaere, at der blev rad til at 
ofre bare en lille smule effekt pa at fa mo- 
dellerne til at se ud som flyvemaskiner. Det 
synes vi ville vaere et ekstra plus.

Tegn abonnement 
ρά Modelflyve N y t!
Snyd ikke dig selv for glaeden ved at hore Modelflyve Nyt lande med et 
brag bag brevsprsekken hveranden maned — tegn abonnement! For kun 
77,- kr. far du hele 1983-argangen tilsendt med post, sa snart bladet ud- 
kommer.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Nar nr. 1/83 ud- 
kommer, far du det tilsendt sammen med en regning og et girokort, som du 
bedes benytte ved betalingen.

Har du alle de gamle numre?
-  du kan stadig fd  en del a f dem!
Vi har hele argang 1981 pa lager endnu. De seks numre saelges fortsat for 
65,- kr. Argang 1982 er ogsa pa lager, seks blade for 70,- kr. Desuden har 
vi 5 endnu aeldre blade pa lager, som saelges enkeltvis for 9,- kr. pr. stk. el
ler samlet for 25,- kr.

Send din bestilling pa kuponen herunder.

Pas ρά dine gamle numre 
a f Modelflyve N y t!
-  forcer dem et samlebind i julegave!
Vi har faet fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12 
numre af Modelflyve Nyt — altsa to argange.

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

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

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

_  Arcrmeme-.: for 19?3 ma nr. 1/83

_  Arran; 1982. 6  blade, pris 70,- kr.
_  Α_-£2Γ.ΐ 1981, 6 blade, pris 65,- kr.
_ 5 gamle blade, tilbud: 25,- kr.

I det er nr. 1 *7, 6/78, 2 80, 5/80 
samt 6 80)

Z _____ sik. samlebind a kr. 26,50
i farveme:
_  gul LJ bla Z  red □  beige □  gron

Folgende enkeitnumre (sast kryds):
N r . N r .  : N r .  3 S r .  4 N r .  5  N r .

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

Navn: ___

Adresse: _  

Postnr./by:



Pr0v en p ean u t.....
-  Gummimotordrevne, fritflyvende skalafly
I denne artikel fortasller Erik 
Knudsen grundigt om de 
fritflyvende Peanut-modeller, der 
for tiden nyder stor popularitet i 
adskillige lande. Med tilladelse fra 
firmaet Peck-Polymers bringer vi i 
tilknytning til artiklen tegning i 
fuld storrelse til modellen 
»Nesmith Couger« konstrueret af 
Clarence Mather. Denne model 
har verdensrekord i klassen med 
en flyvning pa 9 min. og 29 sek.
— sa kom ikke og sig, at 
jordnodder ikke kan flyve i 
termik!

De fleste modelflyvere har sikkert — som 
jeg selv — begyndt modelflyvningen med et 
enske om at fremstille skalamodeller —

heist flyvende. Maske har du ogsa gjort den 
erfaring, at de er svaere at bygge og ikke 
mindst at flyve, og at man for at fa hoje 
flyvetider ma konstruere modeller, der afvi- 
ger staerkt fra rigtige fly — taenk bare pa 
vore fritflyvende konkurrencemodeller, 
som jo ikke rigtig ligner rigtige fly.

En meget speciel type fritflyvende skala
modeller har i de sidste 15 dr opnaet stor 
popularitet blandt modelflyvere i andre 
lande — saeligt i USA, hvor klassen blev 
skabt omkring 1967. Pa grund af modeller- 
nes lave vsegt blev de dobt peanuts (jord- 
nodder), og reglerne siger, at de skal vaere 
skalamodeller med storste spaendvidde 13 
tommer (ca. 33 cm) og med gummimotor 
som drivkraft.

Hvorfor netop 13 tommer? Skalamodel
ler plejer jo  at blive bygget i en bestemt ska- 
la? Det har sin oprindelse i en amerikansk 
forkrigstradition med at fremstille bygge- 
saet i grupper med forskellig spaendvidde —

Erik Knudsens udgave a f »Nesmith Couger« 
har indtil videre kun flejet ca. 30 sek. Men i 
USA har denne konstruktion fl0jet over 9 
minutter — i termik.

eks. 12, 16, 24 og 36 tommer. Da man i 
1967 skabte peanutklassen, baserede man 
den pa modellerne i den mindste gruppe, 
idet man her havde en hel del tegninger fra 
for 1940, hvor de mindste modeller var de 
populaereste.

Siden 1967 er klassen blevet meget popu
la r  — i mange lande flyves regelmaessige 
konkurrencer, og flere store Internationale 
postkonkurrencer er blevet afholdt. Nor- 
malt indebaerer en postkonkurrence, at 
man sender sine flyveresultater til andre 
lande — her sendes hele modellen — godt 
emballeret — og den proxyflyves sa af den 
peanut-pilot i konkurrencelandet.

Danske modelflyvere har kunnet laese 
om peanuts i Aeromodeller siden 1969, 
men da Per Grunnet i Modelflyve Nyt 5/78 
fortalte om klassen, endte han med at kon- 
statere, at den var totalt ukendt i Danmark.

Siden da er der bygget en del peanuts her- 
hjemme — det forste uofficielle DM er flo- 
jet, og en voksende interesse for klassen ty- 
der pa, at de ogsa vil blive populaere her i 
landet.

Mange gode egenskaber
Hvad er nu grunden til deres popularitet? 
For mig at se har de mange gode sider — de 
ligner rigtige fly, de har rimelige flyveegen- 
skaber bade udendors og indendors, er bil- 
lige, lette at transportere, renlige, lydlose, 
havarerer pa grund af deres lave vaegt sj eel- 
dent alvorligt — de kraever meget lidt 
vaerktoj og udstyr, de kan bygges i enhver 
stue og kraever kun en lille flyveplads. En- 
delig byder klassen ogsa pa udfordringer 
mht. typevalg, konstruktion, bygge- og 
trimmeteknik, hvis man onsker at kon
struere sine egne modeller.

Jeg ma indromme, at man skal vaenne sig 
lidt til at arbejde med de sma dimensioner 
pa materialerne (det kan sa forbedre ens 
saedvanlige byggestandard) og at nogle ty
per er svaere at overtale til at flyve rimeligt. 
Den storste ulempe ved dem er dog, at de er 
vanedannende ....

Start med et byggesaet
Det er nok klogt, at den forste peanut er en 
byggesaetsmodel. Det er som regel all
round modeller, der kan bruges bade uden
dors og indendors. De vejer 10-15 g, er for- 
synet med en plastikpropel og en motor, 
der er kraftig nok til flyvninger i svag vind.

Indendors specialmodeller vejer fra 3-10 
gram, er forsynet med balsapropel, har en 
laengere og tyndere m otor og deraf folgen- 
de laengere motorlobetid. Idealet her er en 
model, som lander med nogle fa omdrej- 
ninger tilbage pa motoren.

Udendors peanuts trimmes som alminde- 
lige gummimotormodeller med et nogen- 
lunde hurtigt stig efterfulgt af et glid, der er 
ret stejlt. Frilobspropel er nodvendig for et
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blot nogenlunde rimeligt glid, da en stor 
stillestaende propel er en meget kraftigt vir- 
kende luftbremse. Termikflyvninger fore- 
kommer — rekorden er 9 min. 29 sek. flo- 
jet i USA med en Nesmith Couger.

Flyvepladsen er ikke noget problem. En 
sportsplads udendors og en gymnastiksal 
indendors kan bruges. Selvfolgelig er en 
stor hal alletiders til indendors brug, men 
mindre kan gore det. Peanuts kan altsa 
flyves pa alle tider af aret. Tiltalende ....

Materialer og vaerktoj
Ogsa med hensyn til materialer og bygge- 
plads er de sma modeller nojsomme. En 
plade 30x40  cm abachi- eller krydsfiner- 
plade (heist blodt, sa nale let kan ga i) kan 
bruges som byggebraedt. Materialer og 
vaerktoj rummes let i en skotojsaeske. 
Vaerktojet kan indskraenke sig til et bar- 
berblad, nogle nipsenale, sma pudseklod- 
ser, en pincet, en tang med smalle kaeber 
samt nogle sma file. De kan dog erstattes af 
tynde fyrrelister med slibepapir pa, sa man 
kan komme til vanskeligt tilgaengelige ste- 
der.

Balsam :;: ibemstilles med listeskaerer (el
ler barberbiad a:‘ 0,8-1,5 mm balsafiner. 
Til udendcr? modeller bruges 1,5 x  1,5 mm 
lister mege: — til r.dsndors mil man ned pa 
0,8 x 0,8 mm for a: fa den lave vaegt frem.

Sore for — : m er. fud  ::I udendors brug
— at brute :e: .-me: balsa. h \o r  styrke er
nodvendir — : : r - at t e* sr.tdelister i 
krop, osv. Bass·-: :c —  er ; a t- r:Is:r* —  
der er s is rk sre  er.e ra.sa z r . z t  tit dl la- 
minerec: buer e e: - - - - a: <*.a-
lahensyn vB have en tvnd fiste med stor 
styrke. Bambus : :>r.de . s:e* z r . z a  ttsa.

Til limninger am. er.de·; a -  rue t  b e d  
lim eller balsa.: r  E r r .  : z :  a - ; ·  a- . - 
folgelig bruges. r .  ue - v ' 2  · e
— f.eks. til ur.derste i r a - r _  — m — : r
vejer mere end du tr tr .  5cm  m e t bm bar 
jeg anvend: T ite r tr.d. te r  e: re: - g: 
rende. Mir. sidste mcce : . - . . .  m et
Ambroidglue — er. ralaalm . te r  torre* 
hurtigt og ikke traekker s:g simmer. _r.ter 
toning, sa de spir.kle ba .·
vrides ikke skae\e a f  limer.

Til bekiaedning bruges c ite  Pet* r i  
mers ret tykke farvede parir. der s i ga. er 
modellen de retie fa n e :. De: er re: ug: :g 
giver god skalavirknine, meter.s te : t.-rce 
meget lette iapanpapir er me-; ger.r.e—; g- 
tigt og ikke sa natunro . Man kar. rgsa b*e- 
klaede med hvidt iapanpapir, der efter do
pe n mg males sprejtes m et er. :;.rd far. e- 
oplosning (evt. Humbrois. som kan am.er- 
des over dope, men ikke ur.de: . Mer. te : er 
tungere end de: :>kke farvede papm Star, 
er her i et dilemma — er. :urg  mac el g. - er 
mindre flyvetid — er. ter.r.err.s.g: g model 
giver faerre skalapoints. Ved specieBe in- 
dendorsmodeller ansente- te : v . r t e  far-e- 
de japanpapir, sommetider farvet konden- 
satorpapir (svaert at beklaede med) eller 
endog mikrofilm. Sma detaljer males med 
Humbrois maling til plastikmodeller.
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Denne Druine Turbulent er bygget a f Jurgen Korsgaard.

Forslag til 
peanutregler
Modeltype: en skalamodel af et menneske- 
brerende fly tungere end luften. Storste 
spasndvidde 33 cm. Drivkraften skal besta af 
gummistrenge.

Dokumentation af skalalighed:
Enten: En tegning i mindst skala 1:144 og et 
fotografi af originalflyet,
Eller: En 3-plans tegning i farver og mindst 
skala 1:144,
Eller: (tegning af anerkendt byggesaetsmodel 
med farveangivelser).

Flyvning: Hver deltager far 3 flyvninger med 
2 startforsog pr. flyvning. Som startforsog 
regnes flyvninger under 5 sek. Summen af de 
to bedste flyvetider i sekunder udgor deltage- 
rens flyvepoints. Ved pointslighed afgores 
placeringen af omflyvninger.

bkulabedummelse: Folgende ting bedommes
og gives points:
i H urt .gerksmaessig udforelse:

Ssroelssgod ............................3,5 points
Gcc ........................................ 2,0 points

....................  1,0 points
r Lighted :'ir.e og maerkning:

. e pad ........................3.0 points
Sod  2.0 points
Vf-atre t x   1,0 points

c_ V r j  :,t r A-euLjg:
Viaroe ........... ...................3.0 points
’■ : t : 2. i re ms
P irearete............... ..................1.0 points
Infe r _____________________0 points

t  3ev a m E r u c e
fuJtTi~ ?»?*?**' t*i3L«2v3I XIJJC
a d er ...... .....................................3.0 points

erxmg ........................ 2,0 points
H a balsa .......................1,0 points
Bscreiiader beilaed: pa en 
site b.-j zr.zzrXt-i bekiaedning
r  r  _ : .....  ...............  3) points

e. B A tw in iiy n u u m l r
Male: tapir .............................6,0 points
Far ■ papir m. klar la k .......... 5,0 points

• · ........ . .4,0 points
H dbalsa.................................. 3,0 points
Farvet kondensatorpapir ........2,0 points
L'farvet kondensatorpapir...... l,0points
Mikrofilm............................  -s- 2,0 points

f. Nlinuspoints gives for afvigelser fra skala

for at forbedre flyveegenskaberne — eks. 
laengere naese eller krop, flytning af vin- 
ge, storre finne el. haleplan, enklere
kropstvaersnit.
Hver aendring giver ............. s-2,0 points

g. Understel:
Nojagtig skalalaengde .............3,0 points
Noget laengere.......................... 2,0 points
Meget forlaenget...................... 1,0 points
Intet el. udokumenteret .......... 0 points

h. V-form:
Skala ....................................... 3,0 points
Op til 6 grader forogelse .........1,0 points
Mere end 6 grader forogelse
eller udokumenteret ............... 0 points

i. Haleplan:
Skala ....................................... 3,0 points
Forstorret ................................1,0 points
Meget forstorret eller 
udokumenteret......................... 0 points

j. Pluspoints gives for:
Lavvinget ................................1,0 points
Biplan.......................................3,0 points
Triplan......................................5,0 points
Autogyro..................................7,0 points
Helikopter .............................. 9,0 points
Flyvebad eller vandfly..............3,0 points
Rigtigt antal profiler i vinge .... 2,0 points 
Rigtigt antal profiler i haleplan 1,0 points
Bevaegelige kraengror...............1,0 points
Bevaegelige hojde-ogsideror .. 1,0 points 
Rigtigt antal profiler i finne .... 1,0 points
Oval eller rund krop ............... 1,0 points
Hjulkapper ............................. 1,0 points
3-dimensional pilot .................1,0 points
Fritliggende stjernemotor ...... 1,0 points

Deltaaemes placering:
Fly. ekonkurrencen placerer deltagerne efter 
beres flyvepoints (summen af de to bedste 
fl>vninger i sek.).

Skalabedommelsen placerer deltagerne ef
ter deres skalapoints.

Hver deltagers placeringspoints laegges 
sammen. Deltageren med lavest placerings- 
sum er vinder.

Ved ens placeringssum afgor omflyvning 
resultatet.

Reglerne her er el forslag bygget pa en 
svensk overscettelse a f de amerikanske 
Miami-regler, der lilgodeserflyveevenskaber 
og skalalighed ens i konkurrencen.

Ved dokumentationskravene er det sidste 
punkt med anerkendt byggescetstegning min 
egen tilfojelse for at forenkle dokumentatio- 
nen. Erik Knudsen
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. ^ , 5 x  Ϊ 5 BUILD SQUARE CORNERS, SAND 
ROUND AFTER GLUE DRYS /

BOTTOM OF FUSELAGE·

COPYRIGHT 1974 BY PECK-POLYMERS

Denne tegning til Nesmith Couger er aftrykt med tilladelse fra Peck-Polymers. Tegningen er i fuld storrelse, og er — 
bortset fra de stedvise danske oversaettelser — identisk med byggesaetstegningen i Peck-Polymers byggesset til modellen.
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1/16 SQ LEADING EDGE

VI

1/16 SQ

W1 W1 W1 W1 W1 W2

j y  T O i C h ' P ^

W3

T S p C iE S · Λ!;Γϋ>

■*/1 6> SQ TRAILING EDGE

REFERENCE W7 OF WING

CONTROL OUTLINES USE 
1/32 BLACK TAPE

SUGGESTED COLOR SCHEME 
ALL RED WITH BLACK STRIPE 
WHITE NUMBERS 
TRIM ADJUSTMENTS 
BALANCE AS SHOWN 
OFFSET RUDDER 1/16" FOR 
LEFT TURN
WASH-IN LEFT WING T IP  1/16"

O, 6  ~ O, ·? Z//7 
P //9 /V O  T7S/#D

LANDING GEAR PATTERN 
BEND FROM .026 MUSIC 
AND GLUE TO F7

Q R LSF ! -  
HJOL·

F9

3 *  Jz& ACK TISSUE

.PRESS-CL DECALS, 
PEAL OFF BACKING MAKE FROM PIN

&
NOSE BLOCK

.· '  > = ^ )  00 NOT GLUE TO FUSE
LAGE. REMOVABLE FOR 

•N2 WINDING AND CHANGING 
RUBBER MOTORS.

N E S M I T H  C O U G E R
13 INCH SPAN PEANUT SCALE RUBBER POWERED FLYING MODEL

MODEL DESIGNED BY CLARENCE MATHER AND HOLDS THE WORLD 
PEANUT SCALE RECORD OF 9 M IN ,29 SEC ALOFT

N 1

- 1 / 8 "  HOLE FOR THRUST BEARING
Peck· Polymers P.O.  BOX 2498 LA MESA, CALIF. 92041

Nesmith Couger er en velegnet model at starte med, hvis man vil bygge peanut-modeller. Enkelte hobbyhandlere i 
Danmark har plastic-propeller til peanut-modeller. Motorgummi kan kobes gennem Fritflyvnings-Unionens materialesalg.
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Erik Knudsens halvfcerdige Gipsy Moth pa byggebrcedtet.

Jeg foretraekker at beklaede ved at dope 
traevaerket forst alle steder, hvor papiret 
skal limes — pudse let — laegge papiret 
mod den flade, der skal beklaedes — cellu- 
losefortynder stryges sa med en fin pensel 
uden p i  papiret — fortynderen traenger 
igennem papiret og oploser dopen pa traeet, 
sa papiret limes fast. Tynd tapetlim og for- 
tyndet hvid lim kam bruges — det sidste 
giver let pletter pa papiret. Ved rundede 
kroppe med mange laengdelister skal man 
beklaede med smalle strimler — ikke brede 
stykker, der uvaegerligt vil give rynker i pa
piret.

Saedvanligvis sarnies modellen forst efter 
at beklaedning og overfladebehandling er 
klaret — det er det nemmeste. Detaljer go
res ogsa faerdige inden samling.

Ved overfladebehandlingen fugtes be- 
klaedningen let med vand — saet delene fast 
under torringen. Det samme gores efter do- 
peningen, hvor der skal anvendes en meget 
tynd dope — fortyndet zaponlak er bedst, 
da det ikke traekker sa meget under torrin
gen. Almindelig dope vil ofte vride de 
spinkle flader skaeve. Selv har jeg provet at 
anvende SIG’s »Lite Coat« dope med godt 
resultat. Som regel er en gang dope til- 
straekkeligt — i alt fald til indendors brug.

Propel og motor
Propellen er i byggesaettene en plastikpro- 
pel — som regel en af Peck Polymers spe- 
cialpropeller i aluminiumsfarvet plast med 
hak for frilob. De bliver paenest, nar de 
pudses med fineste sandpapir. Mange af de 
plastikpropeller, som findes i de sma gum- 
mimotormodeller med skumvinger, der fas 
i naesten alle legetojsforretninger, kan ud- 
maerket skasres til i laengde og form, sa de 
kan anvendes. Propelleje og aksel herfra er 
dog som regel for tunge. Man kan udmaer- 
ket selv fremstille balsapropeller, der er Iet- 
tere og bedre end plastikpropellerne, men 
det er en anden historic.

Motorgummiet man anvender kan vaere

Mette Knudsen med den fcerdige Gipsy Moth. 
Den er ikke sto r .....

fra 2 strenge 1 x  3 mm til 2 strenge 1 x  1 
mm, alt efter hvor let modellen er. De fleste 
byggesaet indeholder 1 x 2 ,4  mm motor- 
gummi, der i 2 strenge giver en god all
round motor.

Motoren er gerne laengere end krogaf- 
standen for at fa flere omdrejninger. Hvis 
du snor gummistrengen lidt, inden du bin
der den sammen til en ring, sa vil du se, at 
nar knuden er bundet og motoren slippes, 
sa snor den sig selv til en kortere laengde, 
der dog alligevel kan tage mange omdrej
ninger.

Motoren fastholdes bag i kroppen bedst 
af et lille 1,5 mm alu-ror, sa du kan haegte 
modellen i et stativ under optraek. Det er 
aergerligt bade for ejeren og holderen af 
modellen, hvis den knuses i haenderne pa 
holderen.

Pa nogle tegninger vises, at motoren fast
holdes af en knappenal. Det er let, men kan 
ikke anbefales. Sa hellere end tynd, afrun- 
det fyrreliste (1,5 mm).

Krav om skalalighed
Da det er en skalamodel, vil et vist omfang 
af dekoration og detaljer hore til. Men — 
detaljer vejer naesten altid, og igen ma 
man vaelge mellem en let model eller mange 
skalapoints. Her er der frit spillerum for 
ens opfindsomhed, hvad enten det er en 6- 
cylindret stjernemotor, et maskingevaer el
ler et udstodningsror, der skal kopieres. 
Mange detaljer — bogstaver, nationalitets- 
maerker og markering af ror — kan ud- 
maerket tegnes pa eller dopes pa af tynde 
japanpapirstrimler.

Hjulene er oftest af plastik, eller man 
kan selv lave dem af balsa med forstaerk- 
ning. Fine skalahjul med eger af silketrad 
kan kobes — de flotteste laves af Fulton 
Hungerford — et par koster 7,50 US dol
lars ......

En pilot i en skalamodel vil nok gore sig 
— enten man lader sin fantasi udfolde sig 
pa en todimensional tegning pa papir, der

males, eller ved at udskaere en tredimensio- 
nal balsapilot.

Et optraekkerapparat med en udveksling 
pa fra 1:5 til 1:10 vil vaere en behagelighed 
at have — man kan kobe en udmaerket 1:5 
winder fra Peck-Polymers.

Trimning af peanuts
En model flyver naesten aldrig af sig selv — 
den skal trimmes. Nogle typer — hojvinge- 
de med stort planareal, v-form og stort ha- 
leplan — er relativt lette at trimme. Andre 
— lavvingede med lille planareal, ingen v- 
form og lille haleplan — kan godt kraeve 
megen omtanke og eksperimenteren.

Det er meget vigtigt, at tyngdepunktet 
passer efter tegningen — blyballast kan vae
re nodvendig. Det er selvfolgelig aergerligt 
at komme 2 gram bly i en model, som man 
har anstrengt sig for at bygge pa 10 gram — 
det matte jeg pa en Gipsy Moth — men 
tyngdepunktet skal passe. Ved udendors 
modeller trimmes over hojt grass til et paent 
glid — vent dig ikke for meget. Bade hojde- 
ror og sideror kan stilles ved at ande pa fla- 
den og vride — forsigtigt — den vej man 
har brug for. Man kan lave dem stilbare, 
men det koster vaegt.

Modellen skal kurve under stiget, der 
som regel foregar til venstre. For at hindre, 
at modellen »taber« venstre vinge ved 
snaevre kurver — nodvendige i en gymna- 
stiksal — gives venstre vinge ca. 1-2 mm 
wash-in ved monteringen. Kurvens storrel- 
se trimmes med bade sideror og sidetrack pa 
propellen. Sidetrack alene kan resultere i, at 
modellen pa de sidste omdrejninger retter 
kurven ud — lige ind i gymnastiksalens 
vaeg.

Ved indendors trimning foretraekker jeg 
at lade modellen jordstarte. Man kan sa 
oge omdrejningstallet pa motoren i takt 
med, at man far trimmet modellen. Ved 
konkurrencer kan man ofte vaelge mellem 
jordstart og handstart. De jordstartende 
far sa tillagt 8-10 sek. ekstra flyvetid.
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Flyvetiderne afhaenger selvfolgelig af 
modeltype og trimning — den uofficielle 
danmarksrekord indend0rs er pa 30 sek. 
med en Nesmith Couger pa 12-13 g med 
plastikpropel — den kan let slas. En Lacey 
M-10 pa 10 g i et stort lokale kan bringes til 
at flyve ca. 60 sek. De superlette indendors- 
modeller kan flyve over 1 minut ret let. 
Nogle typer — eksempelvis en lavvinget ja- 
ger — vil ikke give sa hoje flyvetider, men 
flyvetider er heller ikke alt. Tilfredsstillel- 
sen ved at fa en besvaerlig type til at flyve 
kan vaere lige sa stor som ved at flyve flest 
sekunder.

Konkurrencerne er delt op i en skalabe- 
dommelse og en flyvekonkurrence. De her 
aftrykte regler er efterhdnden de mest al- 
mindelige, idet de tilgodeser skalalighed og 
flyveegenskaber ens. Studer reglerne noje- 
re, og du vil kunne se, hvilke ting der lasg- 
ges vaegt pa, og hvilke asndringer som laen- 
gere understel, storre haleplan og lasngere 
naese man bruger for at fa rimelige flyve
egenskaber ud af vanskelige typer.

NAttUT SC A IL

Den ferste peanut
Vaelg en type, der er nem at bygge og som 
har gode flyveegenskaber, som er lette at 
lokke frem. Mit bud her er Nesmith Cou
ger, som minder noget om vore wakefield- 
modeller fra 40’erne. Den er robust og kan 
holde til en del. Min vejer 12-13 g og flyver 
med 2 strenge 1 x  2,4 mm motorgummi i 25 
cm laengde. Vil man absolut have et biplan, 
sa vaelg Andreason BA-4B. Lavvinget — sS 
Turbulent.

Selv har jeg bygget Nesmith Couger, La
cey M-10 og Gipsy Moth — alle fra Peck- 
Polymers byggesast. De er specialister pa 
feltet.

Et sadant byggesast indeholder alt undta- 
gen lim og dope. Der er lister, balsafiner m. 
patrykte profiler og spanter, beklasdnings- 
papir i de rigtige farcer, bogstaver og masr- 
ker pa transfers, plastikpropel, propelaksel 
med nylonleje, hjul. motorgummi, tegning 
i fuld storrelse og en lid: sparsorr. bygge- og 
flyvevejledning.

Materialerne er alle : en f.r. •..•.al ter, og 
nogle byggesast er vanskelige delayer — 
motorkappe i Gipsy M ::r. ; ; ; ·  r .t I·;--: 
og Mustang, propelspinnere og Z.fi*ae—.e
stobt i tyndt plastic, der sa kar. —ales : de 
rette farver. En treplanstegning - .a  a : 
nogle fotos af det oprindelige fly fr.des og
sa. Peck-Polymers modeller er ail-r:_r.d 
modeller og kan bruges bade udendcr? og 
indendors.

Der findes specielle byggesast for inden- 
dors peanuts fra Mikro-X. Jeg har et enkelt 
til en Piper Cub — mit naeste projekt. Ind- 
endars balsa og supertyndt japanpapir vil 
sikkert give en let model.

Lee Hobbies har en serie pa 10 byggesast 
— alle til jagere fra 1. verdenskrig. Her er

spanter og profiler trykt pa papir, der sa er 
limet pa balsafineren. Ogsa her er alle mate- 
rialer med.

Selvkonstruerede modeller
Er man over byggesaetsstadiet, vil naeste 
trin vaere at finde frem til egnede typer, 
konstruere modellens opbygning selv, fa 
den til at flyve — et projekt, som kan tage 
mange timer — ikke mindst under jagten 
pa skalategninger og dokumentation.

KDA’s bibliotek vil nok vaere et godt 
sted at ga pa jagt, hvis man er medlem. Ty
per som vore KZ-fly ma vaere oplagte — 
hvad med en Ellehammer? Den er forovrigt 
blevet »peanuttet« af en amerikaner.

Hvad kan disse peanuts sa bruges til? Ja, 
du kan flyve konkurrence med dem, du kan 
flyve med dem »bare« for sjov, du kan 
haenge modellen til pynt — lave din egen hi- 
storiske udstilling — en ting er sikker, din 
tid ved byggebraedtet vil kunne give dig 
mange glaeder.

Naeste gang, du skal til at sla graesplaene, 
sa lad den vaere og ga ind og byg dig en pea
nut — nar den er faerdig, har graesset en 
passende hojde til at trimme pa ....

A dresser:
I Danmark fas Peck-Polymers byggesast hos 
Leif O. Mortensen, Herningvej 94, 9220 Aal
borg 0st (pris 60-70 kr. pr. sast).

Hos Peck-Polymers, P. O. Box 2498, La Me
sa, Calif. 92041, USA fas foruden byggesaettene 
masser af tegninger, propeller, hjul, lister, papir, 
C 02-motorer (en p& 7 gram til peanuts). Ogsa 
bogen Peanut Power af Bill Hannan — uund- 
vaerlig, hvis man vil over byggesaetsstadiet — fas 
her.
Lee’s Hobbies (byggesast), 11902 La Bella Ave., 
Sunnyvale, Calif. 94087, USA.
Mikro-X (byggesast, tegninger), P. O. Box 1063, 
Lorain, Ohio 44055, USA.
Skalategninger fas hos Model & Hobby, Frede- 
riksborggade 23, 1360 Kobenhavn K (har kata- 
log).
Aeromodeller har bragt en del peanuttegninger, 
bl.a.:
November 69: Andreasson BA-4B
Maj 75: Aero 534 C Racing Baby
Oktober75: BAT Baboon
Mans 76: Miles M5 Sparrow hawk
December 76: Lacey M-10 og Wittman Tailwind
November "9: Bristol MIC
Februar SO: BeUanca Aries

tmdhoUet afapeamu-byggescet — tegning, bal- 
med trykte libber og spanter, lister, τηά- 

: ■ z fcerdigstebt plast-cockpit, beklcedningsma- 
tenale samt maske transfers.

P.A.W. motorer
Er du traet af akkumulatorer, glode-
ror, methanolordning — sa prav en 
dieselmotor.
P.A.W. 0,8 cm3......................kr. 173,·
P.A.W. 1,5 cm3......................kr. 195,·
P. A.W. 1,5 cm3 Contest....... kr. 231,-
P.A.W. 2,5 cm3.......................kr.195,-
P.A.W. 2,5 cm3 Contest....... kr. 231,·
P.A.W. 3,2 cm3......................kr. 214,-
Dieselbraendstof, 1 liter.......kr. 40,-

LEIF O. MORTENSEN 
HOBBY
HERNINGVEJ 94 
DK-9220 AALBORG 0ST 
Tlf. 08-15 97 07 ma.-fr. 16.00-17.30 
Giro: 9 00 00 62

Ksempe udsalg!
Lagervarer for over 
100.000 kr. skal vaek!
• Byggesaet i stort og smat.
• Motorer: OS, OPS, HB 40, Webra, 

HP Hirtenberg, G-Mark, Thunder 
Tig re.

• Motorer til Jumbo: Tartan 22 cm3, 
44 cm3, Webra Bully 35 Μ + B og 
Kavan 50 cm3 boxer 4-takt.

• Spar 10-50% pa motordele. Husk, 
vi har Danmarks storste lager af 
reservedele.

• Restlager af Schltiter helikopter- 
dele saelges meget billigt.

• Taendrer til benzinmotorer 
(RC-stojdaempet).

• Hasngsler, horn, kuglelink, 
stodstaenger, loddegevind og 
skruertil sma og store fly.

• Motorophaeng til meget sma 
priser.

• Traepropeller fra 9” til 24” . Priser 
fra 10,- kr.

• Kalt Baron helikopter, lidt brugt, 
saelges billigt.

• Ring og bestil liste over byggesaet 
og motorer.

• RC-anlaeg til bundpriser. 
Udbygningssaet til Mars Rex, pr. 
stk. 100,- kr.

LIND HOBBY 
& RC-SERVICE
Hovedvej 28, Lind, 7400 Herning
Telefon 07-12 40 60
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Flyslaeb
Denne maned skal vi se pa lidt a f  hvert, der 
har med RC-svasvere at gore. Forst flyslaeb. 
Vi er vidende om, at Midtjydsk Modelfly- 
veklub i Herning har afholdt to staevner i 
sommer, hvor en flyslaeb konkurrence har 
vaeret en del af aktiviteterne — bl.a. fordi 
tilfaeldig fremmode pa pladsen gjorde os til 
dommer.

Det var Finn Sorensen, MMF, der tog 
initiativ til arrangementerne, men hoved- 
parten af opvisningen i luften ma krediteres 
deltagere fra Modelflyveklubben Guden- 
aen.

Tre medlemmer af Gudenaen har sendt 
os fine ting om emnet, som vi her videregi- 
ver. Forst bladrer vi Hans Dahl Christen
sen's beretning om teknikken bag et vel 
gennemfort flyslaeb:

Svaeveflyet
Slaebelinens angrebspunkt pa svaeveren bor 
vaere i naesen nogle fa cm over kroppens 
centerlinie, saledes at den kommer til at 
flugte med svaeverens tyngdepunkt, der jo  
forskydes noget opover af V-form el. lign. 
Om angrebspunktet (udloseren) er placeret 
lidt til siden, har derimod mindre betyd- 
ning.

Selve udloseren kan laves pa flere mader, 
men kvaliteten skal vaere solid, da pavirk- 
ningerne kan blive meget betydelige (jo tak, 
det sa vi ogsa!), og man skal heller ikke 
vaelge sin mindste og sloveste servo til at 
traekke udloseren, da en nodudlosning of- 
test vil finde sted under ekstremt hoje be- 
lastninger. Og nar vi nu har muret en staerk 
servo i, sa forbinder vi med traekstang af 
1,5-2 mm pianotrad i stedet for overdimen- 
sioneret sytrad.

I stedet for en udloser i naesen kan natur- 
ligvis ogsa monteres et oje over naesen, som 
linen fores igennem. Det giver frihed til at 
placere selve udloseren, hvor der matte vae
re bedst plads.

Om slaebeflyet
Udloseren placeres bedst pa nakken af slae
beflyet ikke for langt (10-20 cm) bag tyng- 
depunktet. Den bedst egnede model er stor, 
fredelig, har lav planbelastning og er ikke 
for hurtig (max. 120 km /t). Hojvinget eller 
lavvinget betyder ikke noget. Aildre kunst- 
flyvningsmodeller som f.eks. Taurus, Seni
or Falcon, Aristocat, Mustfire og lignende 
er udmasrkede, mens moderne kunstflyv- 
ningsmodeller ma anses for uegnede. En 
Big Lift med god m otorkraft er bare sagen, 
mens mange af de ekstremt langsomtsgaen- 
de jumbomodeller med relativt slove skov- 
savsmotorer er utilstraekkelige. Generelt 
ma en god 4-5-6 kg model med en kraftig 
10-15 cm ' gloderorsmotor anses for bedste 
investering, men iovrigt er her stort rade- 
rum for fantasien.

Sorg for en rimeligt stor tank, sa det er 
muligt at slaebe 4-5 svaevere op uden tank
in g .

Og sa gentager Hans, at udloseren ogsa 
pa slaebeflyet skal vaere staerk og skal limes 
grumme godt til noget vaeldig solidt.

Slaebetovet
Som slaebetov benyttes naesten hvad som 
heist, der kan sta for et traek pa 50-60 kg og 
er 25-30 m langt. Midt pa deles tovet og 
sarnies omkring ca. 1 m gummitov som 
»st0ddaemper« — evt. 3 stk. gummistrop- 
per til telt-forsejl pa rad. Her anbringes og
sa et flag, der tydeligt indikerer, om linen er

blevet slap.
Om selve startproceduren skriver Hans, 

at svaeveren befinder sig bedst 5-15° over 
slaebeflyet, og man indleder med en lang li- 
ge stigning. Herefter fortsaetter man med 
store cirkler med piloterne i centrum, og 
endnu et godt rad far Hans ogsa plads til, 
selvom vi her i Modelflyve Nyt har for- 
mindsket bogstaverne ca. 20 gange: Heilere 
udlose 30 gange fo r  meget end en gang fo r  
lidt! Og vi kan da tilfoje et rad mere: Mod 
op til flyslaebstaevnerne naeste sommer og 
tag evt. uprovet grej med.

Flyslaebstarterne foregar ligesom anden 
pionervirksomhed i en afslappet og hjaelp- 
som atmosfaere uden konkurrencejag og vil 
afgjort ved den uhojtidelige form tiltale en- 
hver, uanset om der star hobbyflyver eller 
enojet konkurrencepilot malet pa maven.

Konkurrenceregler
Men konkurrence er det ogsa. Viggo Jensen 
og Tommy (der os bekendt ikke har et ef- 
ternavn) har i efterarets lob forfinet regler- 
ne. De er ikke skrevet pa aegyptisk, men er 
(i modsaetning til ovrige konkurrenceregler) 
skrevet pa forstaeligt dansk. I 6 paragraffer 
beskrives de 6 praestationer, der scores for i 
naturlig raekkefolge, nemlig start, samlet 
forbiflyvning, motorflyets linekast og lan
ding samt svaeveflyets termikflyvning og 
landing. Og (til brug for aegypterne?) er der 
vedlagt 6 nydelige tegninger, der siger det 
hele. Princippet er, at slaebe- og svaeve-pi- 
lot scorer points som et hold — en helt ny 
ting inden for radiostyring.

Sportsligt Udvalg har kopieret reglerne, 
og til medlemmer distribueres de gratis af 
Svaeveflyve Styringsgruppen. Det samme 
gaelder dommerkort. Viggo Jensen fordeler 
naturligvis ogsa selv, og er formodentlig re
de til at fortsaette denne flyslaeb-snak pa 
tlf. 06-46 62 35.

Til slut kan vi lige referere, at Hans, Vig
go og Tommy byder velkommen til fly- 
slaebstaevne i Randers i det nye ar.

Og sa er det rygte sivet ud, at Nuserne i 
Filskov har planer om at give startmetoden 
helt fri ved deres traditionsrige Filskov Cup 
til foraret. Det ma formodentlig betyde, at 
ogsa de siger velkommen til flyslaeb, blot 
her som startmetode i en ren svaever-kon- 
kurrence — endnu et staevne, der gennem 
tiderne har tiltrukket mange piloter, der 
foretraekker at kalde sig hobbypiloter.

Amerikanske mesterskaber
Herb Stokely i Virginia (ham vi kender fra 
Soartech, der snart bliver til noget) har 
sendt os en beretning fra US F3B Team Se
lection Finals (hojstartsmesterskaberne). 
For forste gang har de nye nordisk inspire- 
rede regler vaeret for alvor i ilden over the
re, og det gik med fynd og klem, naturligvis 
mest for vinderne og dermed det landshold, 
som vi skal mode i England til sommer — 
M ark Smith, A lex Bower og Don Edberg, 
alle hjemmehorende i Californien.

Se engang her pa Alex Bower’s resultater 
i de 7 runder pa den nye 4 gange 150 m ha-
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stighedsbane: 27,8 — 19,8 — 23,7 — 24,0 
— 21,0 — 23,4 og 31,9 sek. Det gav dog 
kun Alex 2 gange 1000 points, bl.a. fordi de
19.8 blev til en diskvalifikation pga. en me
ters overskridelse af sikkerhedslinien. De
31.9 sek. undskyldes med silende regn i sid- 
ste runde! Varigheds- og distancepraestatio- 
nerne var naturligvis ogsa helt i top, nar vi 
ser pa vinderne.

Hvordan deres modeller ser ud, fortaeller 
de naturligvis med glaede til hele verden — 
maske endda lidt mere til Modelflyve Nyt’s 
laesere, simpelthen fordi vi har spurgt.

Mark Smith vandt med en let modificeret 
Samun (tysk byggesaet), og han vandt pa 
sikker flyvning hele ugen. Alex Bower (nr. 
2) er Benjamin’en (18 ar) i »The Gorilla 
Group« i San Fernando Valley Silent Fliers 
(Dick Odle, Mike Reagan, Alex Bower og 
Gary Ittner). SFVSF’erne naede alle blandt 
de 12 bedste med relativt sma modeller med 
udelt vinge og nye 15% (!) tykke profiler 
udviklet af M ike Bame.

I hastighedsopgaverne ballastede de til 75 
g /dm 2, hvilket profilerne viste sig at kunne 
baere ogsa i hojstarten. Og hvilke hojstarter 
skriver Herk Stokely kun lidt om, men et 
par fotokopier af amatorbilleder af spillene 
siger os nok. Ak ja , for et dr siden begraen- 
sede FAI spaendingen pa hojstartsspillene 
til 12 V i et forsog pa at blive raketstarterne 
a la Canada kvit, men de glemte at fortaelle 
noget i reglerne om antallet af 12 V motorer 
og batterier. Det er svaert at skrive regler! 
To store motorer hver isaer god for at hive 
en kasmpe 300 HK V-8 m otor igang en 
frostmorgen plus en samling akku’er pas- 
sende til en mindre U-bad er, hvad The Go
rilla Group spaender for en svaever. 50 kg 
sprasngstykket i linen, som FAI ogsa ind- 
forte i fjor, betyder intet, bare der kan spo- 
les hurtigt nok med et trask pa 40-45 kg.

Hvad Herk Stokely derimod fortaeller, 
kan bedst konkluderes saledes: »Vi md nu

finde frem til et obligatorisk standard start- 
spil. Ellers dor F3B klassen (og forhabent- 
lig ikke mere) inden vi bryder os om det.« 
Herk mener, at det er imod de flestes opfat- 
telse af RC-svaeveflyvning, at hojstartsspil 
er noget, der leveres til flyvepladsen pr. 
lastbil med 2 tons kran, og iovrigt koster et 
par gram uran at lade op efter en flyvedag.

Om vi her i Norden ogsa pa hojstartsspil- 
omradet formar at vaere foregangsmaend 
for resten af verden, kan kun fremtiden vi
se. Men med de attituder, der praeger vore 
regelskrivere, kan vi nok have en formod- 
ning om, at skandinaver, der matte plan- 
laegge bygning af Gorilla-spil, gambler med 
kortsigtede investeringer.

Don Edberg pa trediepladsen floj den 
samme Hustler, som han benyttede ved VM 
i Sacramento, og efter ham fulgte andre 
kendte navne som Skip Miller, Colorado 
(verdensmester 1977), Mike Charles, Cali- 
fornien, Steve W ork, New Mexico (forste 
LSF 5. grads pilot) og Stan W atson, Illi
nois. Regerende verdensmester Dwight 
Holley matte nojes med en 16. plads, idet 
han satte godt 1000 points til i forhold til 
vinderens 16551.

Nye profiler
Alle SFVSF’ere benyttede MB-303515 i ro- 
den og MB-253515 i tippen med glidende 
overgang ud over vingen. De forste to cifre 
star for centerlinie krumningen i procent af 
korden med en decimal. De to midterste er 
placeringen af tykkeste punkt i procent af 
korden regnet fra forkanten, mens »15« til 
slut er tykkelsen. Den aftagende centerlinie 
krumning ud over vingen er med til at give 
en bedre opdriftsfordeling, der reducerer 
induceret modstand og modvirker tipstall 
ved at maerke uden at indbygge wash-out i 
vingen.

Mike Bame anbefaler selv en naeseradius

pa 1,25% af korden, men SFVSF’erne me
ner, at omkring 1,0% giver bedre resulta-
ter.

RC Model Soaring
Til dem, der efter min lovprisning a f  oven- 
naevnte nye RC svaeveflyveblad skyndte sig 
at sende 25 revaluerede dollars, skal vi sige: 
»Be patient, det rygtes, at der komtner et 
blad inden drets udgang«, og til dem, der sa 
tiden an: »Fortscet med det lidt endnu.«

Om at forsta det skrevne ord
— Og hvordan man bliver Danmarksme-
s te r ......I Modelflyve Nyt nr. 1/81 Iseste vi
om bl.a. skraentmodellens udviklingsten- 
denser. Vores redaktor »brokkede« sig 
dengang ganske mildt over manuskriptet, 
idet han asrligt erkendte, at det forstod han 
ikke meget af. Det var vel ogsa pa grrensen 
af, hvor teoretisk man ma blive i disse spal- 
ter.

Men Peter Frank, Arhus Modelflyve- 
klub, ma have forstaet, for han modte op 
til DM i ar med sin 2 ar gamle T-80 skraent 
racer modificeret til en tilnasrmelse af den i 
fornaevnte artikel foreslaede konfigura- 
tion, desuden med mulighed for separat 
flapbetjening ved landing ved blot at flytte 
en enkelt kontakt pa senderen.

Og han vandt mere overbevisende end 
nogen har gjort i lang tid. Hans T-80 var 
helt afgjort mesterskabets mest manovre- 
dygtige fly. T-80 er nu forsynet med separa
te flaps eller Direct Lift Control- (DLC-) 
klapper samt konventionelle kraengeror. 
Alle fire klapper opereres af hver sin micro 
servo. DLC-klapperne er mixet direkte ind 
pa hojderorsfunktionen. Ligeledes er 
krrengerorene mixet med DLC-klapperne, 
saledes at krsengerorene — foruden den 
primaere funktion som kraengeror — folger ■ 
DLC-klapperne ca. halvvejs ned. Dermed 
udnyttes hele vingen til DLC samtidig med, 
at vingen far wash-out varierende med den 
aerodynamiske belastning.

Peter brugte 3 mixere i Mars Rex sende
ren samt en enkelt Ludolf-mixer (fra Lu- 
dolf Petersen, SMSK) i flyet, men hvordan 
han havde forbundet og trimmet det, for
stod jeg imidlertid ikke, skont jeg tvivler 
pa, at det var Peter’s paedagogiske evner, 
der kom til kort.

Men vi har da alle lov at sporge endnu 
engang og evt. narre ham til at tegne og for- 
taelle her i bladet.

Nr. 2 ved DM blev sidste ars mester 
Bjorn Krogh, der principielt benytter et lig- 
nende system, idet han pa drejevingerne pa 
sin nye Raja har strip-DLC’ere over det 
meste af spaendvidden.

I den relativt svage vind (5-7 m /sek.) ved 
DM i ar kom disse fine sager rigtig til deres 
ret, mens de i hojere grad bliver overflodige 
i kuling pa vore bedste og hojeste skrrenter.

Som hermed indikeret er det maske uma- 
gen vaerd at bladre tilbage i gamle RC 
svasveflyvesider her i bladet. Ellers haber 
jeg da, at det bliver umagen vaerd at bladre 
frem til naeste ar. Glaedelig jul og godt nyt- 
ar! Preben Norholm
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Fire skandinaviske A1-modeller
Byg en lille svcevemodel i vinter 
-  her er fire fo r  slag!

Dette billede er fra Modelflyvesommerlejren 
tilbage i 1979 eller maske 1978, hvor der blev 
afholdt el velbesogt byggekursus for A l-  
modeller. Kursusmodellen var Bjarne 
Jorgensens »Sus«-konstruktion. Her ses 
deltagerne med de fcerdige modeller.

I de senere ar er der kommet et 
stort opsving i Al-klassen — 
klassen for sma fritflyvende 
svsevemodeller. Det skyldes to 
ting; dels at mange ungdomsskoler 
har kastet sig over modelflyvning 
og pa disse kurser bygget de gode 
begyndermodeller »Sus« og 
»Abdul«. Og dels skyldes 
opsvinget, at FAI i 1979 officielt 
anerkendte klassen og gav den 
betegnelsen F1H.
Her bringer vi tegninger til fire 
gode Al-konstruktioner.

Reglerne for FlH-klassen siger et maksi- 
malt planareal pa 18 dm2 og en minimums- 
vaegt pa 220 gram. Hojstartssnoren skal 
folge de normale regler, det vil sige at den 
skal vaere homogen og ikke laengere end 50 
meter, nar den belastes med 2 kg traek. Fla- 
get skal have et areal pa mindst 2,5 dm2.

Det er ikke kun i Danmark, at F lH - 
klassen er populaer. Til Jyllandsslaget 1982 
vandt Gunnar Holm fra Sverige foran den 
danske elite, Hugo Ernst og Harreslevklub- 
bens Al-flyvere. Vi kan her praesentere 
Gunnars model, der er noget simplere end 
de kendte »Max« modeller. Og i modsaet- 
ning til de fleste danske Al-modeller er 
Gunnars forsynet med russerkrog.

Russerkrogen gar igen pa nordmanden 
Svein Larsens Al-m odel, som ogsa praesen- 
teres denne gang. Den er noget mere kom- 
pliceret og kan mere eller bedre sammenlig- 
nes med Harreslev-klubbens modeller. 
Svein Larsen havde den med til NM og viste 
den frem. Den var meget smukt bygget, 
men desvaerre tillod tiden ikke flyvning 
med den, men Svein far maske lyst til at 
komme til Jyllandsslaget en anden gang, sa 
vi kan fa en rigtig international dyst ud af 
det.

Der er forovrigt yderligere en charmeren- 
de ting ved A1 og andre mini-modeller (P- 
30, D1 mv.), nemlig at de flyver med 2 mi- 
nutters max. hvorved man kan bruge min-

at de ikke sa nerr.: flyver ud a: syne i kraftig 
bleest.

Super Nostalgi
Christian Sennels fra Sk:\e borer ogsa til 
blandt de danske Al-esser. og han har 
sendt os tegning til sin nyeste konstruktion, 
som med anstand baerer navnet Super No
sta lg ia  Christian skriver >elv:

»Super Nostalgi er, som navnet antyder, 
en nostalgisk model. Dette skal dog ikke 
forstas pa den made, at flyveegenskaberne 
er nostalgiske, disse svarer nemlig til, hvad 
der i dag kraeves af en moderne konstruk
tion (delbare vinger, katapultstart etc.). 
Faktisk har jeg under konstruktionen lagt

omend ikke storre, sa dog lige sa megen 
vaegt pa udseendet som pa den egentlige 
konstruktion, netop fordi der i dag findes 
sa forfaerdelig mange naesten ens A l-kon
struktioner.

Opbygningen er ret konventionel:
Vingerne har jeg bestraebt mig pa at gore 

lette, ud fra den teori at vaegten bor ligge 
centralt. Dette forklarer de forholdsvis fa 
diagonalribber og webbingen, der kun er 
fort 2A ud.

Kroppen er meget enkel. Efter bedste 
Sus-princip er kernen af 6 mm krydsfiner, 
der sa pa hver side er beklsedt med 10 mm 
balsa, hvilket giver gode muligheder for at 
forme modellen. Halebommen er en simpel 
6 x 1 "  mm fyrretraesliste, der spidser til ud 
mod haleplanet.

Mdske er denne model svaret for den 
fritflyver, der pd en gang bade onsker en 
model med 50’ernes fyldige vaelde og samti- 
dig vil deltage i vor tids mere avancerede 
A1-konkurrencer?«

Mini-Max 1982
Efter at have sat begyndere til at bygge 
Mini-Max som den forste model i Harreslev 
Modelflyveklub, provede vi sidste ar nogle 
byggesset af den svenske Abdul. Og det var 
egentlig en glimrende begyndermodel, dele- 
ne passede smukt sammen, og ingen havde

fortscettes nceste side
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sasrlige problemer med at saette den sam- 
men, og for instruktoren Bjarne Geipel 
blev det faktisk ret afslappende timer pa 
byggeaftenerne.

Modellerne floj glimrende, og begynder- 
ne tog deres forste diplomer med den. Her- 
efter blev de sat til at bygge vores egen 
Mini-Max i let aendret udgave, og det vold- 
te ikke saerligt besvaer, sa jeg tror, det er 
fremtiden for vores byggekurser, forst Ab
dul og sa Mini-Max.

Mini-Max 1982 er seneste trin pa udvik- 
lingen af en A 1-model, som er rimelig let at 
bygge, og som skulle flyve fortraeffeligt. Og 
til Jyllandsslaget vandt Olaf Ernst netop A1 
begynder med denne nye udgave. Hans sejr 
ville vaere blevet ret stor, hvis han ikke ne
top var blevet sendt op i en maegtig nedvind 
i den sidste start, hvor modellen efter et 
godt »zoom« landede efter knap et minut. 
Stillevejrstiden skulle ligge pa omkring to 
minutter.

Byggevejledning
Vingen er relativ nem at lave, selv om de 
mange lister og anvendelsen a f  webbing 
nok kan volde lidt problemer. 1, 5x3 mm 
fyrrelister ma man selv lave a f  2 x 5 mm li
ster, som forst hovles ned til 2 x 3  mm og 
derefter til 1 , 5x3 mm. Med en god balsa- 
hovl er det hurtigt gjort.

Forkanten i midtervingen skal vaere af 
hard balsa, og den laves forst i profilform, 
nar midtervingen er helt faerdig. Man snit-
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ter forst med sin balsakniv og pudser deref- 
ter faerdig. Husk, at forkanten skal vaere 
ret spids. Tipperne laves helt i balsa. For-og 
bagkant i mellemhard balsa, mens listerne 
skal vaere af hard balsa.

Tipperne saettes pa midtervingen ved at 
slibe de tykke profiler i smig og derefter li
me dem pa med celluloselim — husk at 
limdraenke. Nar vingen er faerdiglakeret, 
pasaettes en 1 cm bred silke- eller tynd glas- 
fiberstrimmel rundt om samlingen uden pa 
papiret. Strimlerne saettes pa med dope.

Kroppen er i sin enkelhed naermest genial 
— efter klubbens mening! Man laver forst 
de to kropssider af 5 mm let til m iddelhird 
balsa — sorg for, at de er lige. Man kan go
re det pa den made, at man laver siderne 
lidt for store, hvorefter man hovler og pud
ser ned til den rigtige storrelse, idet man 
samtidig fjerner eventuelle skaevheder.

Nar siderne er facrdige, limer man en 
2 x 5  mm fyrreliste hele vejen rundt langs 
kanten. Foran, hvor nassen krummer ned- 
ad, slidses listen op med en fin sav med ca. 
5 mm mellemrum, sa kan den nemt limes 
pa plads. Sa limes der sma tvaerlister af 
5 x 5  og 5 x 10 mm balsalister pa, hvorved 
rummene i kroppen deles op — til blykam- 
mer, timer osv.

I det naestforreste rum limes bly fast, sa 
rummet er fyldt helt op. Det svarer til 40-50 
gram. Det forreste rum benyttes, nar mo- 
dellen er helt faerdig for at f i  tyngdepunk- 
tet placeret helt rigtigt. Inden man limer 
den sidste side pa, kan man eventuelt hovle

OBS: Tegning til

helt lige flade, ellers risikerer man, at den 
bliver skaev. Nar limen er tor. er kroppen 
faktisk faerdig, og man kan begynde at run- 
de den af. Det kan ogsa betale sig at hovle 
balsasiderne tyndere mod halen. Kroppen 
ma ikke laves helt rund, da den derved bli
ver for svag. Hvordan det skal se ud, kan 
ses pa tegningen af kroppens tvaersnit.

Nar modellen er helt faerdig, placeres 
tyngdepunktet rigtigt ved at komme bly i 
det forreste blykammer. Hojstartskrogen 
skal sidde nojagtigt 11 mm foran tyngde
punktet. Hojstartskrogen limes solidt fast 
med epoxy og glasfiber (evt. silke).

Flyvning
Modellen trimmes til at flyve i en kurve 
med en diameter pa ca. 15 meter, og den er 
trimmet rigtigt, nar den ved et kraftigt kast 
op til hojre — som en chuckglider — retter 
fint ud, helt uden stall eller hojst med an- 
tydningen af et. 1 hojstarten skal modellen 
have en meget svag tendens til at haenge til 
den side, den kurver til. Det sikrer, at mo
dellen laegger sig fint ind i kurven, nar den 
slynges af hojstartslinen med fuldt dron!

God fornojelse! □
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BYG SELV
med Sid Morgan’s

Mitsubhi A6M5-52 ZERO-SEN
Ca. 1:8. spv. 162 cm. motor 10 cm3. En me- 
get smuk skalategning med mange fine de- 
taljer. Kr. 153,45. ~

konstruktions-
tegninger.

Pitcairn »Mailwing« PA-5
Spv. 167 cm og motor 10 cm3. Et smukt bi
plan til 4 kanaler, kr. 153,45.

I
Sea Gull
JUMBO — spv. 270 cm, motor 10-22 cm3. 
Det er et gevaldigt amfibiefartoj. Du far 
brug for mindst 5 kanaler til den. Let at byg- 
ge. Kr. 220,00.

Waco Umf-3
En lille perle for ham, der holder af biplaner. 
Spv. 152 cm, motor 10 cm3. Tegningen har 
alle baereflader vist, og der fas motorcowl 
og hjulkasser som ekstratilbehor, kr. 
153,45.

Noorduyn »Norseman«
Spaendvidde 214 cm. motor 12-15 cm3. Det 
er en pind-for-pind tegning med pontoner 
og cockpit-detaljer. Vi har ABS-plastcowl. 
Komplet tegning kr. 186.45.

HANNIBAL er stor og let. Spv. 228 cm og motorer fra 10 cm3 til Quadra. Flyvevaegt fra 
ca. 4-6 kg. Byggesaettet indeholder faerdigt cowl i glasfiber — hjul — tank (SLEC 12 oz.) — 
faerdige vingeribber — tree i god SOLARBO kvalitet — faerdigbukket landingsstel og nae- 
sten alle nodvendige smadele. Kan flyves uden Jumbo-certifikat med motorer op til ca. 15 
cm3 (sa kan veegten holdes under 5 kg). Kr. 1.165,00.

M A G N A TTILA  — Hannibals lillebror — er en velkendt maskine pa den danske him- 
mel. Den er let at bygge — den er let at flyve, for den er jo hojvinget! Byggesaettet indehol
der: Motorcowl i alu. — faerdigbukket understel — tank — nadvendige smadele og prima 
kvalitet i balsa. Spv. er 150 cm og den flyver godt pa 5-6,5 cm3 totakt. Magnattila koster 
kr. 579,00.

ATTILA — er den mindste i den familie — 113 cm i spv. og til 2,5-4 cm3 motorer. Den har 
ikke kraengror. Byggesaettet indeholder motorcowl i ABS, faerdige dele i trae — faerdigbuk
ket landingsstel — og mange smadele. Det er et knaldgodt begynderfly — og sa er den 
skaeg at flyve for den ovede ogsa. Attila koster kr. 382,00.

Piper »Skycycle«, Vi ska I a
Spaendvidde 150 cm, motor 10 cm3. Det er 
en spaendende lille sag med mange detaljer 
vist pa de smukke tegninger. Flot motor
cowl i ABS-plast med optegning af udskae- 
ringerne og smuk canopy er lagervare. Teg
ning kr. 142,45.

PUPPETEER -  er en ekstremt langsomt f lyvende model. Den har en spv. pa 150 cm 
og 1 m2 baereflade. En motor pa 5-6,5 cm3 er passende. Den er let at bygge ud fra det store 
og velassorterede byggesaet. Det indeholder alu-motorcowl, alle vaesentlige dele er faerdi
ge. bukket landingsstel — tank — dural vingestraebere — fittings i massevis. Puppeteer 
koster kr. 842.00.
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Mai med Hansen
AT 1 er et godt universalinstrument. 
Med sine sma dimensioner er det let at 
have i lommen. Elegant udforelse i slag- 
fast ABS plast. AT 1 leveres komplet 
med batteri og testledninger. 
Maleomrader:
Jaevnspaending 0-10-50-250-1000 V 
Vekselspaending 0-10-50-250-1000 V 
Jaevnstram: 1-0,5-5-250 mA. 
Ohm-omrade: Skala x  1 kohm.
Mai: 95x60x35 mm, vaegt 110 g. 
Batteri: 1 stk. 1,5 V Penlight.
Nu KUN 138,00 kr.

BALSA-LISTESK/ERER
Lav dig en stor stak fine lister pa et ojeblik 
med denne fantastiske listeskaerer.
Nu kun kr. 44,00 incl. porto.

Boremas 
og andel 
vserktoj
PRINZ
Miniboremaskine 
(den kan k0re p 
trafoer). Der medf 
til bor0,3-3,2 mm.! 
m ledning m. 2 mr 
Et eventyrligt julel 
108,00 kr.

B0GER
Vi har mange boger pa lager, f.eks.: The Piper Story, det er J-3’eren i detaljer, 107 s., mange fotos, 59,50 kr. The Air Racers, 345 racerf ly fra 
1909-1975 i tre-plans tegninger, 180 s., 131,50 kr. R/C Buyers Guide, 2500 modelartikler i tusindvis af fotos, 290 s., 79,50 kr. 1. Verdenskrigs 
fly, 84 fly, 702 fotos, 223 s., 231,00 kr. Aircraft Camouflage 1907-1954, 600 ill., 234 s., 263,00 kr. Model Aircraft Aerodynamics, 266 s. teori og 
tabeller, 296,45 kr. The British Fighter since 1912, 350 fly fra perioden med et vaeld af fotografier og treplanstegninger. Kun 1 stk. og det er 
lettere fugtskadet, 212,00 kr. Instruction Manual for Ford Trimotor 1929,120 s., 98,00 kr. Cessna Guidebook, stort farmat, 114 s., 88,00 kr. 
The Gee Bee Racers, 175 s. spaekket med treplanstegninger og fotos, 148,45 kr. Antique Airplanes, mange farvefotografier og detaljer fra 
rest, af gamle fly, 256 s., 288,00 kr. Thunderbolt P-47,152 s. farvefotos og sort-hvide i bunkevis, det er den fineste dokumentation du kan fa,
175,00 kr. Action F6F Hellcat, tint dokumentationsmateriale til kun 49,50 kr. Action P-51 Mustang, fint dokumentationsmateriale til kun 
49,50 kr. Flying Wings, en lille samling fotos og treplanstegninger af Northrops produkter, 55 s., 39,50 kr. Forgotten Fighters US Army 
1918-1941,95 s. med flere hundrede fotos, 39,50 kr. Forgotten Fighters US Navy 1918-1941,81 s., 39,50 kr. F6F Hellcat Pilot Handbog, gael- 
der for marineudgaverne af F6F — 3 — 3N — 5 — 5N, 60 s., laes bogen og flyv selv, 78,00 kr. Ryan Guidebook, 120 sider med fotografier af 
ST’er, Spirit of St. Louis, PT-22 Bluebird osv., 88,00 kr. Tin Goose, fin dokumentation for Ford Trimotor, 96 s., langt over 100 fotos og fin 
treplanstegning, 92,00 kr. Columbia Space Shuttle, 215 s. indb., tegninger og skitser, fotos osv., 98,00 kr. og mange, mange fle re .....

BLERIOT XI 1914 LEDNING
(3 kanaler) 1/4-skala stand off 
model i en meget smuk udforel- 
se. Byggesaettet er omfattende, 
alle traedele, udstansede ribber, 
alle dele til affjedret skala-lan- 
dingsstei, barduner og beslag i 
massevis. Spv. 264 cm (korden 
er 57 cm), motor 10-22 cm3, 
vaegt 4,9 kg. Kr. 1.878,00.

fo r k o b r e ts tAlwire
til rigning fores i to udgaver, 0 
0,7 mm og 0,9 mm i rl. a 7,5 
meter, 52,00 kr.

Isoleret monteringstrad i kob- 
ber. Det er den fine profi-kvali- 
tet, 0  0,5 mm. Saelges i ringe a 
10 meter i farverne GUL — 
R0D -  BLA — HVID -  
BRUN og VIOLET. Hele sorti- 
mentet, 6 rl. 24,00 kr. 1 rl. 5,25 
kr.

Tin i dispenser, 15,75 pr. stk.

KL/EBELAK, tyndtflydende 
og glasklar. Faestner tal, mar- 
keringer hurtigt og let. Stor 
kiaebeevne pa de fleste mate- 
rialer, og den torrer hurtigt.
50 ml. 12,85 kr.

10 sekunders lim
JUMBO-flasken er blevet alletiders bestseller. Den limer 
balsa — ABS plast — gummi — fingre — glas — trae — 
knuste kopper osv. Den er ikke sa god til metaller, men 
fin til skruesikring og lign. 10 grams flaske med praktisk 
tud kr. 29,85 eller 25 gram til kr. 59,00.
OBS NYT OBS NYT: Til de fastlimede fingre fas nu oplos- 
ningsmiddel til cyano-lim. Den er ogsa god som affedt- 
ningsmiddel inden limning. 25 gram til 25,00 kr.

Κ0Β DANSK -  Κ0Β EN TUMLER fra FIBAERO!
TUMLER’en har glasfiberkrop, skumvinger og de nodvendige smadele er der ogsa. 
Spaendvidde 149 cm, vaegt 2000 gram, motor 3,5-6,5 cm3. TUMLER’en koster kun 
545,00 kr. plus 20,00 kr. i porto.

JUMB0H0BBY 05-66
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JUMBO HOBBY sa e tte r k u l0r 
v iden), h v ilke n  f ly v e m a s k in e , 
JU M B O  H O B B Y . D et e r l id t  d 
ikke  h e lt k o rre k t, m en a llig e v ' 
Send d it  bud  t i l  os  inden d. 7 
tra ekke r tre  h e ld ig e . B la n d t d< 
s a t tre  g e v in s te r ud:
1. G a v e k o r t  t i l  J u m b o  H o b b y ,
2. G lo w - M a t ic ,  v a e rd i 1 9 8 ,0 0  k
3. P r in z - b o r e m a s k in e  1 2  V , va  
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b e s ti 11 i nger (e lle r b e ta lin g e r !!  
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ikiner 
: godt

til 12-16 volt jaevnstrom 
a de fleste racerbane- 
jlger fire messingkaeber 
jlagfast plastkabinet, 1,2 
l stik.
ilbud — kun i december:

Bor i HSS
Sortiment omfattende 1 stk. af hver 
folgende: 0,5 — 1,0 — 1,5 — 2,0 — 
2,5 — 3,0 mm — kun 22,00 kr.

Rundsavsklinger
til boremaskinen. Et meget farligt 
stykke vaerktoj, men godt. Klingerne 
er 0,1 mm i tykkelse, 012 — 16 — 19 
— 22 — 26 mm. Sast med to klinger 
og opspaendingsdorn 44,50 kr.

Fraesejern
til boremaskinen. Vi forer et stort ud- 
valg i HSS. Ring og hor.

Skaereskiver
til boremaskinen. Det er et ojebliks 
sag at skaere et stykke pianotrad pa 
6 mm over. Eller slibe en akselende 
glat med sikringsringen. Saet med 
opspeendingsdorn, en stor og en lille 
skaereskive, 18,00 kr.

Pilot 1/4-skala
Det er bare pragtfulde bygge- 
saet, som har sat en helt ny 
standard for branchen. Tiger 
Moth, Bellanca Decathlon & 
Bucker Jungmann passer 
som hand i handske til Tartan 
22. Det er Jumbo-modeller, 
men i den lette ende, nemlig 
omkring de 6,5 kg. Prisklas- 
sen ca. 2.500 kr. Omgaende le
vering fra vort lager.
Husk — JUMBO har hjul og 
propeller, og .... o g ......

Balsahovl
Den almindelige model i stobt 
metal med udskifteiig klinge. 
JULE-TILBUD kr. 18,50.
Vi har selvfolgelig reserveklin- 
ger til hovlen, kr. 1,00 pr. stk.

SWAGGER, det er sma klem- 
bosninger, som wirer sarnies 
med. Pose med 20 stk., 22,00 
kr.

STALWIRE NYLONBELAGT
— Meget bled og smidig 
f.eks. til indretning af styre- 
funktioner log det behcver sa- 
maend ikke at vaere skala. det 
kan sommetider bare vaere 
praktisk og sikkert at ade ror- 
maskinerne traekke over dob- 
belte wirer). To kvatete'. 0 
0,6 mm og 0.7 mm i rl. a 7.5 
meter til 52,00 kr.

BLANK STALWIRE. bled og
staerk urmagerkvalitet. An- 
vendelig til skalastyring, rig- 
ning mm. 0  1,0 mm, rl. a 7 me
ter, 54,00 kr.

Kunstsilke
100% polyester i fin og taet kvalitet. Den palimes med speciallim (Vi liter 29,85 og det er normalt nok 
til en jumbo-model) og derefter strammes stoffet med varme og skrumpningen er permanent. Yderii- 
gere stramning opnis med N-dope og derefter males med f.eks. Simprop’s polyurethanlak. Saelges i 
metermal i 150 cm bredde til kun kr. 36,00 pr. meter.

Nylon
Vi fcrer den gode, velkendte kvalitet, men kun i hvid. Den palimes med dope, fugtes og strammer selv 
cp. nar den bliver tor. Derefter pafores dope til passende stramning og maetning er opnaet, og slutbe- 
^a"d ~gen er normalt en lak, f.eks. Simprops polyurethanlak. Nylon ligger i en bredde pa 90 cm og
kcs:er pr. meter kun 24,00 kr.

Silray
Det =' set superette. sucertynde 25% natursilke + 75% rayon. Anvendes som Nylon. Saelges i ark a 
90x180 c ~ : 122.00 kr.
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NYHED - GLOW-MATIC - NYHED
Ny da~s·' "'e- s: et e’ektronisk glode- 
rersdr ~ s _t:es 9-12 volt ;aevnstrcm. 
f.eks. startbatte·' :  a " _ _ _ ator el. lign.
— og up · : —  e· ;e _ · 'e_t : .  5- = c'_get 
dit glcderc' _ ge ~e:et z n . cet e - ' J e . e r  
2 volt. Hvis c t p c p r 'c  =■·_ e drukne. sa 
setter Giov.-’.'at c a· sic se . —e's kraft pa. 
og rcrei b.’-aecpse' s z  rent Omvendt. sa 
slukker Glow-Matic =· sig selv for strom- 
men, nar motcre" s c  ~cer gang. Du kan 
se pa den indbycgece kcntrollampe. om dit 
ror er OK. og om Glov.-Matic er i drift. Hele 
herligheden er stcbt ind. sa den er olietaet, 
stodsikker og »pille-sikker«. Den er fuld- 
stffindig kortslutnmgssikker.

Glow-Matic betyder sikkerhed for forbin- 
delser, sikkerhed mod braendte ror og sik- 
ker start hver gang.
Κ0Β DANSK — Κ0Β JUMBOs GL0DE- 
R0RSDRIVER til JULEPRIS: 198,00 kr.

a
W ip
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TARTAN 22 er helt igennem en Nile fin kvalitetsmotor til en overkommelig pris. Tilbehor og reservedele ligger ogsa i en rimelig pris- 
klasse, f.eks. standardlyddaemper til kr. 74,00 — pakningssaet til kr. 12,00.
22 cm3, 1.063 gram, 1,3 HK (0,94 kW), omdrejning/min. 2-8000, propel fra 16x6 til 20x6.

Pris i december 1.098,· kr. incl. lydpotte, gloderor, fundament og propeladaptor.

RODEKASSEN
— det er varer, som er staerkt nedsatte og som saelges uden nogen garan- 
ti for noget som heist. Salget starter 1. december, og alle priser er netto 
kontant plus porto.
1 byggesaet Bud Nosen Trainer, Cessna 150, spv. 256 cm, vaegt 4,5 kg, mo
tor 10 cm3 — 800,00 kr. 1 Stiksav med indbygget 12 V DC motor DENO —
256.00 kr. 1 Boremaskine fabriksny DINGO 12 V — 150,00 kr. 1 Stativ til 
PRINZ — 48,00 kr. 1 Byggesaet J-5 Stinson Voyager Jumbo, demokasse —
450.00 kr. 3 stk. fabriksnye J-5 Loadmaster Jumbofly, pr. stk. 748,00 kr. 6 
stk. forlaengerledning til Minicraft m. stik til biiens cigartaender, pr. stk.
18.00 kr. 1 Minisvejseanlaeg, demomodel, komplet med alle patroner —
525.00 kr. 1 Byggesaet Demomodel Bleriot X11914 — 1.200,00 kr. 4 stk. glo- 
derarsdrivere, fabriksnye, men af vor forsogsraekke —- ikke paene men i or- 
den, pr. stk. 78,00 kr. 1 Janes Flyarbog 1981 — 1.112,00 kr. 3 stk. Boresta- 
tiver til Bully, pr. stk. 175,00 kr. 1 Thunder Tiger elektronisk omdrejnings- 
taeller, demo — 498,00 kr. 1 OS 10 cm3 m. indbygget reduktionsdrev, har ik
ke vaeret startet — 1.795,00 kr. 1 TT Z-bendertang — 98,00 kr. 4 saet »Ur- 
magertopn0gier«, 3-5 mm i plastkasse, fabriksnye, pr. stk. 22,00 kr. 1 byg
gesaet Proctor Mini Antic demo — 850,00 kr. 1 byggesaet Coverite Gee 
Bee — 700,00 kr.
Den forrige rodekasse blev temt pa mindre end en uge —  sa ring hellere 
n u ..........

PITTS SPECIAL S-2A
Skala 1:3, spv. 212 cm, vaegt ca. 13 kg, 45 cm3 SOLO 
motor med 24 x 10” ny Zinger.
Maskinen star flyveklar og er foruden den pragtfulde 
SOLO-motor forsynet med 180 mm luftgummihjul, 
skalamaessig bardunering med flade barduner, 1Λ- 
skala pilot, CBA halehjulsstel mm. Kroppen er i glasfi- 
ber, vinger i skum.
Kontant ved levering 9.500,00 kr.

JUMBO POSTORDRE
Ordrer under 200,- kr. brutto fremsendes med girokort indlagt, og belobet bedes indbetalt inden fern dage efter 
modtagelsen. Varekob over 200,- kr. betales ved efterkrav. Alie ordrer tillaegges porto (hvis ikke andet er naevnt 
ved det pcigaeldende tilbud), men altid til absolut mindste takst. F.eks. koster det 2,30 kr. at fa tilsendt en balsa- 
hovl — 14,00 kr. for 5 kg balsatrae — Byggesaet 20,00 kr.
Eksportordrer ekspederes uden tillaeg af moms, altsa en reduktion pa 18,03%.
Konto kan oprettes ved storre samlede kob (over 1.000,00 kr.).
Glaedelig ju l og et godt nytar enskes alle af Annette & Lars.
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Udtraekningsvaerktoj 
for Futaba stik
Stikkene i Futaba og Robbe modtagere er 
ofte vanskelige at tage ud, is s r  nar de sid- 
der teet, og fingerneglene er kortklippede. 
Jeg har derfor lavet et udtrakningsvaerktoj 
af en traspind og noget 0,5 mm fjedertrad.

To stykker fjedertrad bukkes i harnalefa- 
con, og enderne bukkes om, sa limen hol
der bedre. I en 8 x  8 x  70 mm traepind bores 
et 2 mm hul i enden, ca. 15 mm dyb. De to 
stykker trad holdes sammen, f.eks. med et 
stykke tape, sa afstanden pa de 2 mm over- 
holdes, og sa limes de fast i hullet med epo
xy.

Efter haerdningen bukkes de to stykker i 
den viste facon, og pa oversiden af vaerk- 
tojet saettes et maerke eller navn. Sa er det 
lettere at vende det rigtigt, nar det skal bru- 
ges. Henry Frank

Niels Roskjcer (tv.) med Electro Fly og Finn Frederiksen med Edelweiss. Foran Mosquito.

El-fly trceffet 
blev gennemfert!
Sa blev det alligevel til noget. Nogle el- 
fly-gale tog fat i tingene og holdt en el- 
fly weekend pa Fyn. Niels og Ruth Ros- 
kjaer gav to sjaellaendere tag over hove- 
det og oven i kobet dejlig mad pa bor- 
det. Vi vil derfor endnu engang sige 
mange tak for deres gasstfrihed.

En skon lordag formiddag i august 
tog vi afsted fra Kobenhavn og efter en 
problemlos bil- og faergetur ankom vi til 
Ringe. Med fire mand (hvor bliver da- 
merne i modelflyvning af?) floj vi hele 
eftermiddagen i stralende solskin og lidt 
vind. Simpelthen perfekt vejr for vores 
lette modeller: 1 Mosquito, 2 Electro 
Fly, 1 Ultra Fly (alle Graupner) og 1 
Edelweiss (Robbe), som Finn Frederik
sen gav dens jomfru-flyvning denne 
dag. Det gik uden problemer.

Noget, der ikke virkede uden proble
mer, var lb Knudsbo’s venstre arm, ef
ter at han var blevet stukket af en vred

fynsk hveps (mon ikke den var jaloux 
pa hans el-fjernstyrede storebror?).

Om aftenen viste Finn gamle billeder 
af hans tid som fritflyver i 50’ og 60’er- 
ne med tilhorende historier. Niels byg- 
gede pa no time en bio op, og vi kunne 
glaede os over modelflyvning pa film.

Naeste dag var det igen glimrende 
flyvevejr, kun afbrudt af en regnbyge, 
som styrtede ned pa Ruth, som cyklede 
6 km til flyvepladsen med kaffe og the!

Om aftenen viste det sig, at Finns bil- 
akku var gaet i strejke. Min skyld! Den 
var afladet sa meget til opladning af mi
ne flyve-batterier, at den ikke kunne 
starte motoren. Efter mangen liters sved 
og svaer stonnen lykkedes det at skubbe 
bilen fra marken op pa vejen. Heldigvis 
gik bakken her nedad.

Sammenfattende var det en meget 
vellykket weekend, og vi blev enige om 
at afholde noget lignende igen til naeste 
ar.

Interesserede kan ring til 01-85 39 90 /  
01-17 16 71. Vel modt!

G erlof Sijtsma 
Stenhuggervej 4, 4.th., 2400 Kbh. N V

P09S77A: .£2.

3  S7X.Samling af 
combatliner
Der findes naturligvis mange gode mdder ai 
sarnie sine combatliner pa, s i  jeg kan ikke 
angive den ubetinget bedste losning, men 
her er den metode, som jeg bruger (stjdlet 
fra Jorn Rasmussen, da han floj linesty- 
ring) og som har den fordel, at det ikke skal 
loddes.

Ud over selve linerne — 3-strenget Lay- 
strate — skal der bruges nogle ca. 6 mm 
lange stykker af 2 mm messingror, og nogle 
ca. 1 cm lange plastikstykker fra en almin- 
delig elledning.

Af vaerktoj skal der bruges maleband,

f.adta: r : _ . . .. runde kcc-
ber.

Se tegningen ang. selve samlemetoden.
Elledningsstykket bruger jeg til at marke- 

re opadlinien — sa jeg er sikker pa at for- 
binde rigtigt ogsa, n ir  det skal ga hurtigt. 
F.eks. ved skift til reservemodel i en kamp.

Det er vigtigt, nar messingstykkerne bli
ver klemt sammen om linerne, at der benyt-

tes en tang med runde kaeber, sa messing
stykkerne ikke bliver klemt i enderne (kan 
gnave linerne over).

I ovrigt laver jeg altid udforingswiren pa 
mine modeller i samme laengde, sa mine li
ner passer til alle modellerne. Husk at af
standen fra handtagets akse til modellens 
centerlinie (motorens krumtap) skal vaere 
15,92 m e te r+ / - 4 cm. B.F.
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Fig. 5

Kraengerors udformning
Hans Viggaard har i et brev 
efterlyst mere RC-stof — og 
samtidig vedlagde han 
nedenstaende artikel om 
udformning af kraengeror pa 
svsevemodeller.
Det er, hvad vi kalder positiv 
kritik: En papegning af, hvad 
man mener er gait, og en 
afbedring af problemet.
Tak for det!

Inspireret af bl.a. Preben Norholms artikel 
»Noget om at flyve langt og laenge« i RC- 
information nr. 65 begyndte jeg at taenke 
ρέ en forbedring af min Carrera ASW 17’s 
kraengeror med henblik pa en mere aerody- 
namisk udformning af disse. Carreras for- 
slag lyder ρέ en haengsling i toppen og der- 
med et gab p& ca. 6 mm storrelse — afhaen- 
gig af rorudslaget — p& vingens underside 
(se fig. 1), hvilket jeg fandt utilfredsstillen- 
de. Grundtanken i systemet har jeg dog be- 
varet, idet jeg har limet et stykke tykt papir 
p&lagt solarfilm pa rorets underside.

Ύ
laves af et stykke 2 mm balsaplade en liste i 
kraengerorets laengde og en bredde pa 27-28 
mm. Denne liste slibes let kileformet, sale- 
des at den er 2 mm tyk pa den ene side og 
ca. V* mm pa den anden (se fig. 4). Be-

maerk iovrigt, at traeets arer ikke lober pa
ra lle l med kanterne, men har en vinkel pa 
30-35° i forhold til disse. Dette er gjort for 
at mindste risikoen for at den meget tynde 
kant braekker af ved et kraftigt rorudslag.

Listen beklaedes med solarfilm pa begge 
sider og saledes, at der startes og sluttes i 
den tykke ende (se fig. 5). Listen skulle nu 
gerne passe i de i spanterne udskarede hak- 
ker. Den limes fast, idet der dog skaeres so
larfilm vaek ρά limstederne (se fig. 6 a og 6 
b). Endelig udskaeres et antal balsastykker 
af 3 mm plade, svarende til ca. det halve 
antal mellemrum imellem spanterne i rorets 
laengde.

Disse stykker bor vaere ca. 1 cm brede og 
18 mm lange. De tilslibes som vist pa fig. 7 
og palimes i hvert andet mellemrum (fig. 8 
a og 8 b).

Nu skal vi blot have fremstillet et nyt 
traekstangssystem. Her har jeg valgt at lave 
en ny traekstang samt en »plok« af 1 mm 
pianotrad (fig. 9). Plokken bores ind i roret 
og dimes med enten epoxy eller cyanolit ca. 
3 mm fra rorets underkant. Der laves et 
passende hul til traekstangen i listen (1), og 
der finjusteres. Endelig haengsles roret pa 
overkanten med tape eller nylonband, flap
per stikkes ind i lommer — fiks og fserdig!

Bemaerkninger: Hvis flapperne (papiret) 
ikke er stive nok, kan der ved dyk o.lign. 
opsta en blafren i flappen, hvorved syste
met er endnu darligere end for, man med 
moje og besvaer aendrede det. Pa den anden 
side vil et for stift papir medfore unodig
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Fig. 6 b
Dette stykke solarfilm-p&lagte papir, i 

det folgende kaldet »flappen«, er ca. 2 cm 
bredere end rorets underside (se fig. 2), og 
dette overskydende stykke lader jeg stikke 
fremad. I selve vingen laver jeg en lomme, 
som flappen kan ga ind i, idet jeg skaerer 
ca. 2 mm af listen (1) forneden, samt skae
rer spanterne til som vist pa fig. 3. Derefter

Fig. 3

cg> so

Fig. 7
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friktion i rorbevasgelsen. Skulle der opsta 
problemer undervejs, er man velkommen 
til at ringe eller skrive til mig. 3

Mindre luftmodstand 
og storre
manovredygtighed for 
stuntmodeller

Overgangen mellem vingen og rorfladen 
har altid givet problemer, fordi den spalte, 
der nodvcndigvis ma v s  re, giver forstyrrel- 
ser i luftstromningerne.

Disse forstyrrelser eller turbulenser for- 
mindsker rorets effektivitet og kan give 
kraftige svingninger i roret, det sakaldte 
flutter. Fluttersvingninger kan blive sa 
kraftige, at roret bliver revet af. Det er isaer 
de hurtige RC-modeller, der har disse pro
blemer. Tendensen til flutter kan reduceres 
ved vaegt- og aerodynamisk afbalancering.

Den turbulente luftstrom, som spalten 
medforer, kan have svaert ved at folge ro

ret, nar man givet meget ror; man siger, at 
roret staller. Dette problem kan afhjaelpes 
ved at d sk k e  overgangen fra vinge til ror 
med plastikfolie eller ved at lave spalte- 
flaps.

En ny og spaendende losning pa disse 
problemer fandt jeg i det svenske stuntblad 
»SLIS«. Fidusen er at gore vir.gens bagkant 
tyndere end roret. Dette skulle ikke alene 
formindske chancerne for flutter, men ogsi 
give mindre luftmodstand og give roret en 
storre effekt.

En amerikansk vindtunneltest med et 
NACA 4412 profil viste, at luftmodstanden 
steg med 25%, nar vingen blev forsynet 
med traditionelle flaps. Efterfolgende for- 
sog med tykkere flaps viste, at luftmod
standen kun steg med 4% , nar rorets tykke- 
ste del var 15% storre end vingens bagkant. 
Det viste sig ogsa, at rorudslaget kunne for- 
oges med 20% i forhold til, hvad en tradi- 
tionel udformning tillod uden at roret stal- 
lede.

I nedenstaende oversigt ses luftmod- 
standskoefficienten for forskellige tykkel- 
ser pa vingens bagkant. Rorets tykkelse er i 
alle tilfaelde 1 cm.

Bagkant i cm: 1,10 .................................. 0,021
1,05 .................................. 0,016
1,00 ...................................0,012
0,95 .................................. 0,011
0,90 .................................. 0,010
0,88 .................................. 0,0090
0,85 .................................. 0,0089
0,80 .................................. 0,010
0,75 .................................. 0,017

Man ser altsa, at de bedste resultater opnas 
i malingerne med 0,88 og 0,85 cm vingetyk- 
kelse.

Disse resultater skal nok tages med et vist 
forbehold. Pa min sidste stunter havde jeg 
gjort bade flaps og hojderor 15% tykkere 
end henholdsvis vingens og haleplanets 
bagkant, men jeg har dog ikke bem srket 
nogen revolutionerende forbedring i mo- 
dellens flyveegenskaber. Det er dog sikkert, 
at der er noget at hente her, og da det er en 
bade enkel og hurtig sag at gore modellens 
ror tykkere, vil jeg anbefale, at du forsoger 
det pa din n ss te  model. Henning Forbech
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Lav din egen heli-trsener 
og laer at flyve RC-helikopter 
uden at havarere
Bjarne Pedersen har sendt os 
billeder og beskrivelse af en 
helitraener, som han har lavet 
efter de forhandenvaerende soms 
princip. Vi iler med at bringe 
Bjarnes indlaeg og haber, at det 
vil spare mange helikopter-piloter 
for skuffelser og udgifter.

Hvis man lasser »Opslagstavlen« jaevnligt, 
st0der man ustandselig pa annoncer med 
»Helikopter saelges — har aldrig flojet«!

Hvorfor? — Det skulle vel ikke vasre, 
fordi man har problemer med justeringen 
samt med styringen, saledes at man laver 
nogle masrkvaerdige kragehop, nar man 
forsoger. Selv med en hula-hop-ring pa- 
monteret understellet kan man komme ud 
for problemer, man ikke kan overskue, for 
»heli’en« ligger som byggesast i graesset.

Der findes en losning pa disse problemer, 
et effektivt hjaelpemiddel for begynderen 
og maske ogsa den lidt erfarne — en heli
traener.

En sadan kan kobes i handelen, men 
kommer nemt op i samme belob som heli- 
kopteren har kostet. Men der findes ogsa 
den mulighed at lave en selv for en brokdel 
af dette belob. Den jeg har staende er lavet 
efter »de forhandenvaerende soms 
princip«.

Selve stativet er lavet af fire braedder (se 
foto 1), ca. 150 cm lange, som er savet skra 
i den ene ende. Disse er pamonteret en 
spanplade — ca. 50 x  50 cm — brug rigeligt 
med 2” skruer. I midten af denne er boret 
et 25 mm hul. Under dette er en lille plade 
ca. 10 x 10 cm monteret pa fire klodser. I

Dette er foto nr. 2.

denne bores et mindre hul i midten (se foto 
3).

Selve holderen pa heli’en er lavet a f  et 12 
mm alu-ror, diameteren er ikke af sa stor 
betydning (se foto 2), hvor man laver en 
slids og borer et tvaergaende hul.

Mellemstykket er ca. 4 cm langt og snoet 
en kvart omgang (2 mm alu). I hver ende 
bores et hul til en skrue. Stykket mellem 
mederne kan afpasses efter behov. Brug et 
stykke 2 mm aluminium. Dette stykke 
skrues fast midt pa medebroerne, og nojag- 
tig midt under rotorakslen (dette er vigtigt!) 
pa scettes et lille vinkelstykke. Disse tre 
stykker (roret, mellemstykke og vinkel) 
sarnies nu med 2 maskinskruer med selvla- 
sende motrikker, eller evt. med en kontra- 
motrik. Dette »led« skal kunne dreje for- 
holdsvis let til alle sider (se iovrigt foto 2). I 
modsatte ende af aluminiumsroret bores et 
lille hul, hvorigennem man saetter en stor 
split bukket af et stykke pianotrad.

— Og hele herligheden er faerdig!

Her ses den fcerdige heli-trcener med en 
»afklcedt« helikopter monteret — klar til 
trceningsflyvninger uden risiko for havari af 
den kostbare model.

T raeningsprocedure
Efter at have justeret helikopteren efter 
byggeanvisningen, startes den og sasttes pa 
traeneren. Heist en dag med vindstille. Man 
stiller sig nu bag helien skrait til venstre. 
Forst koncentrerer vi os om halerotoren. 
Giv langsomt gas, men ikke sa meget, at 
den letter. Man vil nu se, at den drejer til en 
af siderne, og man forsoger at holde nsesen 
i en retning. Kan dette ikke lade sig gore, 
efterjusteres halerotoren. Der gives en anel- 
se mere gas, indtil den lige akkurat lofter 
sig fra traeneren, men kun kortvarigt. Sam- 
tidig skal man kunne holde naesen i en ret
ning. Dette skal indlaeres, for man gar vide- 
re.

Derefter kommer turen til hvirvelskiven. 
I det ojeblik, den lofter sig, vil den tippe 
frem- eller bagover, til venstre eller til hoj- 
re. Juster pa trimmerne, eller evt. pa stod- 
stasngerne, indtil den letter samtidig, nar 
man ser pa mederne.

Helikopteren er nu justeret optimalt, og 
intet har kunnet ske, den kan ikke vaelte, 
og sla rotobladene i stykker, den kan ikke 
lette mere end til splitten, husk endelig at 
give langsomt gas, ogsa langsomt ud, nar 
du skal saette den ned igen.

Og sa traener man bare, traener og trae- 
ner. En skonne dag kan man holde heli’en i 
topstilling, holde balancen pa den, holde 
naesen, og forst da er det tiden at tage den 
af helitrasneren, og man har laert at »ho- 
ver« uden en eneste skramme pa modellen. 
Godt nok er man ikke verdensmester, men 
man er naet et enormt skridt fremefter.

Nogen problemer? Kontakt Bjarne Pe
dersen, tlf. 09-17 42 35! □

Foto nr. 3.
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Motortest: NELSON 15 G
Det tomrum, der opstod, da den »gamle« 
Rossi 15 FI gik ud af produktion, har sik- 
kert faet en del FAI-flyvere til at se temme- 
lig morkt pa fremtiden. Ikke uden grund — 
FAI-motorer er i produktion notorisk uren- 
table — markedet er lille og tager ikke en 
hvilken som heist sort-eloxeret GTX-turbo 
motor til sit hjerte. Selv en (efter vore for- 
hold) gigant som OS fandt ud af, at en 
FAI-motor ikke er noget, man »bare lige« 
laver.

Man skal vaere godt tosset, gerne millio- 
naer, og sa skal man have en masse erfaring 
i den motortype. Henry Nelson har i hvert 
fald den nodvendige erfaring — hans team- 
race diesel er nseppe helt ukendt og mod 
slutningen pa 83-saesonen tror jeg, det sam- 
me gselder hans 2,5 cm3 gloderorsmotor, 
Nelson 15 G.

Teknisk gennemgang
Efter VM 82 sa Benny Furbo skriften pa 
vaeggen og bestilte et par stykker. Det forst 
ankomne eksemplar har jeg allernadigst 
faet lov at splitte ad (mod at teste den i bla- 
det).

Ved forste ojekast er Nelson 15 G en gan- 
ske ordinaer 2,5 cm3 motor, bagudstod- 
ning, ABC cylindersaet og indsugning gen- 
nem akslen — Nelson 15 D (dieseludgaven) 
sa heller ikke ud af meget.

Krumtaphuset er udvendigt som indven- 
digt i typisk Nelson stil: en robust lost wax 
stobning udformet med hensyn til minimal 
maskinbearbejdning og den omsiggribende 
»k0leribbepsykose«.

Skyllekanalerne folger Nelson 15 D- 
monstret — 2 smalle kanaler til schniirle- 
portene og en enorm kanal til boostporten. 
Nu begynder lighederne at here op — den- 
ne motor er timet til at sluge mest muligt 
braendstof: indsugningen abner 40° efter 
bunddodpunkt og lukker 210° senere. Skyl-

leportene er abne ialt 128°, og udstodnin- 
gen 160°. Udstodningsporten har en 
»falsk« abning 10° hoj for hele portbred- 
den bliver fri. Det er svaert at se fidusen ved 
dette for en cylinder, der ikke er timet til re- 
sonansror, men OK — det ville ligne Henry 
darligt at gore sadan noget, bare fordi det 
ser smart ud.

Krumtapakslen (der samtidig er dreje- 
ventil) er af uhaerdet stal, udboret 8 mm 0  
til gaspassage, og med en ipresset 4 mm 0  
haerdet sole. Lejestederne 0  12 /0  !4”  er 
rundslebne og gevindet til propelfastspaen- 
ding er standard Ά ” UNF. gevind.

Hovedlejet er et 12x24 kugleleje. Her 
adskiller motoren sig fordelagtigt fra de fle- 
ste nye 2,5 cm3 motorer med 12 mm aksel. 
12x24 lejet har stor dynamisk baereevne i 
modsaetning til det normalt brugte 12x21 
leje, der sandsynligvis vil kore taet pa graen- 
sen af et sammenbrud i en 2,5 glod og me
get hurtigt blive mast i en 2,5 diesel.

Frontlejet er en gammel kending — 
Vi”  x  5 /8 ” . Det har som frontleje bevist 
sin eksistensberettigelse siden 50’erne i mo
torer fra 1,5 til 10 cm3. Nar sa disse 2 for- 
traeffelige kuglelejer tilmed er monteret 
korrekt, kan jeg runde lejesnakken af med: 
De gar bare laekkert!

Cylinderscettet 
— som man ser 
er finishen ikke 
Nelsons stcerke 

side.

Finish
Sluttelig et par vrisne bemaerkninger:

Den laekre finish er stadig ikke et sasr- 
kende for Henry’s motorer. Inden du star
ter tilkoringen, vil jeg anbefale dig at chec- 
ke for grater og spdner pa og i de aedlere de
le. Lidt skuffende for en motor i den pris- 
klasse.

Levering
Nelson 15 G leveres i flere udgaver:
3 topstykker med kompression tilpasset 
FA1 (80-20) braendstof, 15-30% nitro, og 
skal det ga rigtig staerkt 50-70% nitro.

FAI-toppene er neddrejede Cox og Rossi 
nr. 2 ror.

5 venturier fra 5,9 mm til 9,5 mm plus en 
»Perry RC Carb« for at det ikke skal vaere 
logn.

I naermeste fremtid vil der sikkert ogsa 
dukke en pottetimet (200°?) version op af 
cylindersaettet.

Motoren, der vejer 165 g, kan kobes for 
160 $ + levering fra:

Nelson Competition Engines 
729 Valemont Drive 
Verona, PA 15147, USA

Bjorn Hansen

Ydelse
Bjorn Hansen oplyser, at motoren desvaer- 
re ikke har faet malt omdrejninger, da de 
kalibrerede propeller desvaerre ikke var til- 
gaengelige, idet de la i de andre bukser, som 
var til vask.

Men den bedste maling pa en motor er jo 
som bekendt i en model, og her kan vi jo  
vende tilbage til VM i Sverige. Her viste 
motoren i combat, at den kunne levere be- 
tydeligt mere end tidligere motorer. Proble- 
met er blot at finde den rigtige propel og 
laere motoren at kende.

Jeg er ikke naet saerlig langt med mine 
prover, men mine Super Tigre G 20 bruger 
pa en combatmodel ca. 30 sek. til at flyve 
10 omgange (120 km /t) og bedste resultat 
af andre modeller og med glasfiberpropel er 
ca. 27 sek. (133 km /t).

Ved de forste testflyvninger brugte Nel
son 15 G ca. 25 sek. til det samme (144 
km /t), og den anvendte propel var en stan
dard Taipan 7 x 4 .

Altsa tyder det pa en motor, der hvad an- 
gar ydelse, er vasrd at arbejde videre med.

Benny Furbo
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FLYVEPIRDS

Fly-for-fun konkurrencer 
-  en afslappet konkurrenceform
Ole Hilmer Petersen har sendt os 
denne artikel med forslag til sjove 
konkurrencer, som man kan 
afholde i forbindelse med et 
hobbyflyver-traef eller et fly-for- 
fun-staevne. Vi videregiver ideerne 
— og opfordrer andre til at folge 
Oles eksempel og indsende deres 
gode ideer.

Sondagsflyverne, der foretraekker at boltre 
sig med fly af alle afskygninger uden at del- 
tage i konkurrencer, udgor en stor del a f ra- 
dioflyvningen. Jeg er selv sondagsflyver. 
Men der er nu en form for konkurrence, jeg 
er stor tilhsenger af. Lige siden jeg begynd- 
te at flyve, ja  ogsi for den tid, har jeg haft 
den opfattelse, at de sakaldte fly-for-fun- 
konkurrencer var morsomme.

Jeg har nu provet bade at deltage i og ar
ran g e s  den slags konkurrence, og hver 
gang har det vaeret en fornojelse. Her far 
piloterne nogle afslappede timer, hvor de 
med deres fly af mange typer kan konkur- 
rere pa et fornojeligt og afslappet niveau. 
Man f ir  gjort sig nogle tanker om, hvordan 
man selv vil lose de givne flyveopgaver, og 
man f ir  diskuteret og moret sig over de ma- 
der, de andre piloter loser opgaven p i.

Ud over at more sig sammen kan denne 
konkurrenceform ogsa fa folk til at taenke 
over, hvordan de flyver til daglig. Nar pilo
terne f.eks. bliver udsat for en stall turn- 
konkurrence, bliver de nodt til at taenke p i,  
hvordan de egentlig skal gore det. Og n ir  
de nasste gang kommer p i  flyvepladsen, 
forsoger de maske at ove sig lidt i de man- 
ovrer de med skiftende held skulle udfore 
under konkurrencen.

Selv foretraekker jeg de konkurrenceele- 
menter, hvor piloten har ro til at udfore 
manovren uden at vaere generet af andre fly 
i luften samtidig. En Le Mans-start eller lig- 
nende, hvor spaendingen isaer baseres p i

hvorndr flyene stoder sammen, kan vaere 
nok s i  spsendende for tilskuerne, men jeg 
foretraekker nu at alle kommer hjem med 
hele fly.

Reglerne for fly-for-fun-konkurrencerne 
bestemmer man helt selv. Det gaelder bare 
om at lade fantasien arbejde. Men af og til 
kan man godt traenge til inspiration fra an
dre. Det er altid sjovest, n ir  arrangorerne 
kan finde p i  nye pudsige elementer hver 
gang.

Hermed folger en raekke konkurrenceele- 
menter, som jeg haber, at andre kan have 
glaede af og bygge videre p i.  Vi har i hvert 
fald haft det sjovt i vores klub, n ir  vi har 
lavet fly-for-fun-konkurrencer, b id e  om 
sommeren og om vinteren. Om vinteren har 
vi naturligvis ski pa flyene, hvis det er ski- 1 
fore.

Tidsflyvning
Hver enkelt pilot traekker en tid mellem 90 
og 120 sekunder. Denne tid skal han, uden 
brug af ur eller andre hjaelpemidler, flyve 
s i  taet pa som muligt. Under flyvningen skal 
piloten udfore et loop. Tidtagningen star
ter, n ir  flyet letter fra banen eller slippes i 
en h indstart og slutter, n ir  flyet i landin- 
gen atter rorer banen. Der gives points for 
den brugte tid. Hvis tiden stemmer, gives 
der 100 points. Ellers fratraekkes 1 point 
pr. sekunds afvigelse fra den udtrukne tid.

Manevreflyvning
Piloten gar i luften, og nar han er klar, mel- 
der han det til tidtager/dom m er, hvorefter 
han har 90 sekunder til at udfore folgende 
manovrer: 1 loop, 1 immelman, 1 reversal,
1 stall-turn og 1 ottetal. Manovrerne kan 
udfores i vilkarlig raekkefolge. Hver fuld- 
fort manovre giver 20 points.

Manovrer pa tid
Piloten gar i luften, og nar han er klar, mel- 
der han det til tidtager/dom m er, hvorefter

han hurtigst muligt skal lave 1 stall-turn, 2 
loops og 1 stall-turn, i naevnte raekkefolge. 
Tidtagningen slutter, nar det sidste stall- 
turn er faerdigt, og piloten har meldt 
»slut«. Hvis piloten efter 3 minutter endnu 
ikke er faerdig, stoppes han og placeres 
sidst. Bedste tid giver 100 points, derefter 
95, 90, 85.......  10, 5, 0.

Loops
Piloten gar i luften, og nar han er klar, mel- 
der han det til tidtager/dom m er, hvorefter 
han har 30 sekunder til at udfore 10 loops. 
Hvert udfort loop giver 10 points.

X
P/LCfr

Ottetal foran piloten
Piloten gar i luften, og nar han er klar, mel- 
der han det til tidtager/dom m er, hvorefter 
han har 120 sekunder til at lave 10 ottetaller 
foran sig selv. Alle de »yderste« vendinger i 
ottetallerne skal vaere ind mod piloten selv. 
Hvert fuldfort ottetal giver 10 points.

Hojreflyvning
Der gives 60 sekunder, fra flyet letter fra 
banen eller bliver kastet, til at lave 10 hojre- 
cirkler. Hver fuldfort (360°) hojrecirkel 
giver 10 points.

Stall-turns
Piloten gar i luften, og nar han er klar, mel- 
der han det til tidtager/dom m er, hvorefter 
han har 60 sekunder til at udfore 7 stall- 
turns. Hvert udfort stall-turn giver 15 
points.
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Ligeudflyvning
Piloten gar i luften, og nar han er klar, mel- 
der han det til tidtager/dom m er, hvorefter 
han overflyver en udlagt bane pa f.eks. 100 
meter to gange. Forste gang overflyves ba- 
nen sa hurtigt som muligt, anden gang sa 
langsomt som muligt.

Overflyvningerne skal foretages i lige li- 
nie mod vinden. Hvis dommeren mener, at 
der ikke flyves i lige linie, kan han forlange 
omflyvning. Tredie gang han forlanger om- 
flyvning, diskvalificeres piloten og slutter 
sidst. Tidtagningen starter, ndr piloten pas- 
serer banens ene yderpunkt, hvor dommer 
og pilot star, og slutter, nar banens anden 
yderpunkt, hvor en flagmand er placeret, 
passeres.

»Langsom«-tiden divideres med »hur- 
tig«-tiden, og den pilot, der ved dette reg- 
nestykke opnar hojeste vaerdi, far 100 
points. Herefter gives 95, 90, 85, ......

Landing
Der landes pa en afmaerket bane, der er 5 
meter bred og 20 meter lang. Denne bane 
opdeles i fire lige store felter. Feltet naer- 
mest indflyvningen giver 100 points. Deref- 
ter 80 p., 60 p. og 40 p. Landing uden for 
denne bane, men pa flyvepladsen giver 20 
points. Landing helt uden for banen giver 
ikke points. En overflyvning er tilladt, her
efter skal der landes.

Dette var blot nogle fa muligheder til at 
sammensaette en fly-for-fun-konkurrence. 
Jeg haber, at de kan give en smule inspira
tion til at arrangere og deltage i sddanne 
staevner, enten pa klubplan eller sammen 
med andre klubber, God fornojelse!

Arets triste 
julegaver
Sa er vi i julemaneden! — Vejret begynder 
sa smdt at blive vinteragtigt, og snart vil vo- 
re aktiviteter pa flyvepladserne blive min- 
dre, og maske kommer de til at laegges pa 
hylden i den vaerste tid.

Juletid er jo  ogsa gavetid, men det finder 
vi jo  alle nok ud af. — For grupperne inden 
for Sportsligt Udvalg under RC-unionen er 
det ogsa en slags gavetid, for i begvndelsen 
af december maned skal man sarnies for at 
fordele de budgetnedsksringer. som blev 
besluttet pd unionens repraesentantskabs- 
mode i oktober. Og det bliver ikke let.

Skalagruppen er en af de grupper i 
sportsligt udvalg. der pa detie mode skal 
prove at undga den »julegave« at fa skaret 
sit budget ned. — Men bliver vi ikke beska- 
ret, sa gar det jo  ud over nogle andre. Dette 
er ikke den bedste »gave« at forvalte.

Som I sikkert har te s t i referatet fra re- 
praesentantskabsmodet, sa slap udvalget 
med at skaere godt 14.000 kr. ned i stedet 
for de 26.000 kr., som vores bestyrelse i 
RC-unionen havde foreslaet. Og det var af 
meget stor betydning for os.

Inden for skalagruppen har der i de sid- 
ste dr vaeret en meget stor vaekst. Det har 
bevirket, at vi har udvidet vores aktiviteter, 
f.eks. med skalatraef, DM i jumboskala og 
deltagelse i Nordisk Mesterskab og i Ver- 
densmesterskab. Vi skal da ogsa her i 1983 
deltage i NM -stand-off skala i Finland, hvis 
de, der bliver udtaget, da har rad til at del
tage. Det ma vi habe, for vi har meget fine 
muligheder for placeringer helt i toppen af 
skala. — Og i 1984 sigter vi pd en deltagelse 
i VM i Frankrig. — Hvis altsd!!! — Igen er 
det okonomien, der vil kunne standse os. 
Men vi skal altsd skaere ned i budgettet, 
selvom RC-unionens regnskab viser storre 
overskud i ar. Nuvel, vi haber trods alt.

Nu synes jeg, at man ma huske pa, at det 
ikke kun er skalafolk, der har g tede af dis- 
se udgifter. Nej, faktisk alle kan g tede sig 
over det. For det ferste far alle underhold- 
ning ud af aktiviteterne; for det andet — og

Her er et billede a f den finske deltager i VM- 
museumsskala i Reno, USA, som i sidste 
nummer blev efterlyst a f Frede Vinther. Det er 
en model a f det danske fly  KZ Vil Lcerken, 
som er indregistreret i Finland. Skalapiloten 
hedder Bertil Firlander og er 60 ar gammel. 
Alder er altsd ingen hindring for denne sport.

det er det vaesentlige — far alle inspiration 
og lyst til selv at lege med, privat, selvom 
det kun er de fa, der onsker at dyrke kon- 
kurrencesporten, ligesom alle medlemmer 
af vore klubber kan fa del i de erfaringer, 
som disse dygtige kammerater indvinder, 
for man kan jo  traekke pa dem til at under- 
holde os pa klubaftenerne. Desuden vil dis
se ting jo  ogsa i bladet blive udforligt be- 
handlet til g tede for alle. Sa midlerne er ik
ke kun givet til de fa. — Dette gaelder jo  
iovrigt ogsa for de andre grupper inden for 
Sportsligt Udvalg. — Vi er jo  alle hobbypi- 
loter, der har faet lyst til vores sport ved an- 
dres eksempler.

De sidste gange bladet er udkommet, har 
vi berort muligheden for at skabe en fond 
til at hjaelpe med at dsekke rejseudgifter for 
de kammerater, der bliver udtaget til at re- 
praesentere Danmark ved de Internationale 
staevner som f.eks. NM og VM. — Ideen 
med denne fond er den, at rejseudgifter ik
ke skal forhindre en dygtig pilot, som vil 
vaere en god repraesentant for os i Dan
mark, i at deltage i disse staevner. — Det 
blev ogsa berort af KFK pa modet i Ny- 
borg, men det blegnede lidt under den al- 
vorlige budgetdiskussion. Men vi i sty- 
ringsgruppen for Skala synes, at det er en 
god ide, og vi vil opfordre jeg til at taenke 
godt over den. Hvordan far vi bedst midler 
til sidan en fond? Den ville virkelig vaere af 
stor betydning, og vi synes, at den ma blive 
til virkelighed.

Til sidst lidt praktisk. — Vi har nu et 
godt dommerhold i skala, men desvaerre er 
naesten alle dommerne bosat i Sjaellands- 
omradet. Det bevirker en maengde udgifter 
til rejser for dommerne, sasnart der er 
staevner i Jylland. For kammerater, der gor 
tjeneste for at hjaelpe os andre ved staevner, 
ma have deres rejseudgifter daekket, det er 
kun rimeligt. — Men der ma da vaere nogle 
i Jylland, der bade har lyst og evner til at 
patage sig et skaladommerjob! — Til april 
vil vi prove at starte et dommerkursus for 
jyske kammerater, og sa haber vi pa en god 
tilslutning. Interesserede kan henvende sig 
til styringsgruppens mand i Jylland, Otto 
Knudsen pa tlf. 07-47 30 60.

Og sa kan jeg lige fortaelle jer, at vi i et 
kommende nummer af bladet vil beskaefti- 
ge os med et emne, som vi har indtryk af, at 
mange star usikre overfor. Vi vil fortaelle 
lidt om, hvordan man bedst vil kunne tilret- 
tetegge en dokumentation for sit skalafly, 
hvis man taenker pa at deltage med det i en 
af vore konkurrencer. Selvom man ikke 
taenker pa det, er det ogsa meget sjovt at 
have en sadan dokumentation at kunne vise 
frem, nar man har bygget sig et dejligt ek- 
semplar af skalaracen.

God jul til alle og tak for i ar!
Benny Juhlin
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-  fra luftig dr0m til 9,8 kg virkelighed
Walter Nyborg fra AMC har for 
nylig haft sin 1:4 skalamodel af 
KZ VII i luften for forste gang. 
Dermed gik en laenge naeret drom 
i opfyldelse — og hvad mere er, 
modellen floj eksemplarisk efter 
at den var blevet trimmet.
Her fortaeller Walter om 
forhistorien og bygningen af 
modellen, som mange forhabentlig 
kommer til at nyde ved 
kommende skalatrasf og jumbo- 
staevner.

I sommeren 1952 foretog flyvevabnet et 
propagandafremstod over for gymnasie- 
ungdommen for at skaffe jetpiloter. Jeg 
tog op pa Kirstinesminde flyveplads sam- 
men med et par aeldre modelflyvekammera- 
ter i hab om at fa en flyvetur.

Flyvevabnet var modt op med et par KZ 
VU’ere og en enkelt Chipmunk. Den ene 
kammerat var heldig at fa en tur i Chip- 
m unk’en. Han kom ned igen, gran i hove- 
det. Han havde nemlig faet hele kunstflyv- 
ningsprogrammet demonstreret. Han blev 
iovrigt senere jetpilot. Den anden kamme
rat fik en tur i KZ VII. Tilbage stod jeg, ik- 
ke gammel nok til at vaere blandt de heldi- 
ge, men med et braendende onske om bare 
at fa en tur i en KZ VU’er.

Det er senere lykkedes, men der var ingen 
tvivl om, at da jeg blev grebet af jum botan- 
ken, skulle det vaere en KZ VII.

Opgaven var nu klar: Find noget mate- 
riale om KZ VII. Boger og gamle blade blev 
gennemplojet, men det var altid KZ III, der 
var vist. Ved et tilfaelde faldt jeg hos en 
boghandler over en serie haefter: 
»Danmil«. Et af dem indeholdt billeder og 
tegninger af flyvevabnets KZ VII. Det var 
lige det, jeg sogte. Var materialet nu godt 
nok? Kontrolm&linger over data fra boger 
og blade sagde, at tegningerne passede.

Der var ingen tvivl om valget af motor.

Efter Flemming Pedersens test af Quadra 
var det oplagt, at der skulle en sadan til. 
Jeg har aldrig kunnet fordrage de fedtede 
fingre, man far af de almindelige motorer. 
Sa var det lige anskaffelsen af motoren. 
Nar man i forvejen har brugt mange penge 
pa nye modeller og rejser til staevner, gar 
man af hensyn til husfreden ikke lige hen 
og kober en Quadra.

Well, den blev forsigtigt sat pa onskesed- 
len til jul. Min overraskelse var stor, da jeg 
juleaften abnede en pakke med en Quadra. 
Da jeg 2. juledag, hvor vi i AMC altid mo
des p& flyvepladsen, fortalte de andre med- 
lemmer, at jeg havde faet en Quadra, sagde 
de omtrent i kor, at det vidste de da godt. 
Jeg havde vaeret det lykkelige offer for en 
godt bevaret hemmelighed.

Nu kom der fuld fart pa tegnearbejdet. 
Forst nogle smaskitser, hvorefter storrelses- 
forholdet 1:4 blev valgt, fordi motoren helt 
kunne indbygges. Pa bagsiden af et par sto
re plakater blev konturerne skitseret. Pa 
mindre ark blev spanterne efterhanden op-

K Z ’en star pa villavejen — eller er det en af 
flyvevdbnets, der er ρά afveje?

tegnet. Planprofilet NACA 23012 blev fun- 
det i en profilbog og gennemregnet ud fra 
en vaegt pa 8-8 Vi kg.

Det hele sa fint ud, sa nu var det med at 
komme igang. Det er en utrolig masse bal- 
saplader, der skal bruges, men det lonner 
sig at kobe store partier. Forst bliver span
terne savet ud. M otorspantet udsaves af 12 
mm krydsfmer, de ovrige spanter af 6 mm. 
Efter udskaering af hak til 8 x 8  mm lister 
sarnies hovedspanterne med en fyrreliste i 
hver side. Flere lister indsaettes efter boj- 
ning over damp. Det hele limes med hvid 
lim, idet jeg regner med, at det taler rystel- 
serne fra Q uadra’en bedre end epoxy. Flere 
lister og spanter, og nu kan man ane kontu
rerne af den buttede krop. Haleplan og ha- 
lefinne opbygges af lister og spanter. Side- 
roret er det eneste, der er aendret en smule, 
det er 10% hojere, end storrelsesforholdet 
angiver. Sideror og hojderor monteres med 
almindelige haengsler, blot mange flere end 
sasdvanligt.

Planribber a f  10 mm balsa sammenlimet 
med 3 mm krydsfiner limes pa siden af 
kroppen, og 10 mm hojkantsstal limes ind i 
en krydsfinerkasse til at baere planerne.

Kroppen bliver nu beklaedt med 3 mm 
balsa, sa bagkroppen bliver ottekantet. Li
ster bliver limet pa midten af de otte kan- 
ter, sa den rette sekstenkantede facon kom
mer frem, nar den bliver beklaedt med sil- 
ke.

Ekstra staerke servoer og dobbelte stod- 
staenger monteres til hojde- og sideror. Un- 
derstellet kan jeg ikke rigtig finde en for- 
nuftig losning pa, sa det gar jeg og spekule- 
rer over den naeste maneds tid, mens jeg 
bygger hovedplanet. Det er ribbeopbygget 
med 2 stk. dobbelte hovedlister af 3 x 1 0  
mm fyr med balsafyldning pa hojkant mel- 
lem Iisterne. Inden beklaedning med 2 mm 
balsa bliver servoer monteret for kraengror 
i hver vinge. Flapsene bliver gjort fast. Da 
min sender kun har fire kanaler, kan de

Walter Nyborg f 0lger efter sin %-skala KZ VII, mens Quadra’en toffer og trcekker.
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Carsten Thorhauge (i midten) har netop overhalet Jergen Bobjerg (tv.) ved DM 1982.

Flyvning med Good-Year modeller
-  Sidste afsnit i Good- Year serien

nemt frigores, nar jeg engang far en anden 
sender.

Tilbage til understellet. Det bliver lavet 
af 5 mm pianotrad, der bliver slagloddet 
sammen. Det bestar af et V-formet ben, der 
svinger udad omkring en aksel pa siden af 
kroppen. Hjulet sidder sa fast pa en tvaer- 
gaende stiver, der gar ind gennem undersi- 
den af kroppen. Inde i kroppen affjedres 
tvaerstiveren af et stykke tykvasgget gum- 
mislange, der trykkes sammen p i  langs ved 
affjedringen. For at understellet ikke skal 
svinge ud og ind, fastholdes tvaerbenet af 2 
modsatrettede gummiband.

Understellet var nok det vaerste problem 
jeg lob ind i, for da jeg kom hertil, gik det 
forst rigtig op for mig, at jeg var ifaerd med 
at bygge noget, som skulle ligne og virke 
som pa fuldskalaforbilledet.

Efter bektedning med silke og to gange 
dope er modellen nu klar til maling. Den 
bliver solvfarvet, som flyvevabnet havde 
den. Heldigvis er der fine bemalingsangivel- 
ser pa tegningen og et farvebillede gor det 
muligt at finde en meget speciel signaloran- 
ge. Den fas kun pa spraydase og er ret dyr, 
80 kr.

Nu er modellen endelig s& langt, at den 
kan blive samlet, og motoren startet. Det 
foregar i haven med en svasr snor bundet 
om haleplanet og tojret til et trae. 
Q uadra’en starter villigt, ndr den har faet 
en snaps i indsugningen. Hold fast, hvor 
den traekker. En kraftmaler viser 8,5 kg 
med en 2 0 x 6  Airflow propel. Den utilkor- 
te motor lober 7.500 om dr./m in. Det er be- 
tydeligt mere end angivet i tabellen i Mo- 
delflyve Nyt nr. 5/81, men min motor er 
ogsa den nyeste udgave med schnuerleskyl- 
ning.

Naeste trin var nu at fa den godkendt af 
jumbokontrollanten. Det gik uden proble- 
mer, sa nu var det bare at fa den i luften. 
Jeg har ikke nerver til at prove den forste 
gang, sa Frede Sachmann far fornojelsen, 
og heldigvis for det. Der er en skasvhed i 
planet, og der er for lidt vinkelforskel mel- 
lem plan og haleplan. Hjem igen for at rette 
fejlene. Haleplanets forkant bliver saenket, 
og nye og stivere vingestivere bliver lavet.

Nu gar det fint, og efter at nerverne er 
vaek, kan jeg begynde at nyde den i luften.

Den har en dejlig profil i bunden, takket 
vaere den buttede krop og den karakteristi- 
ske halefinne. Den opforer sig rigtigt i luf
ten. Sving skal foretages med sideroret og 
lidt kontra pa krasngrorene.

I begyndelsen var jeg lidt nervos for star- 
ten pa grund af halehjulsunderstellets lang- 
somme styring, men det er blot et sporgs- 
mal om fart, sa man kan styre pa sideroret.

Landingerne er ogsa harmlose, maske 
takket vaere, at vaegten er lobet op pa 9,8 
kg. En god lang indflyvning pa halv gas, og 
nar man nar kanten af landingsbanen, ta- 
ges gassen langsomt af, og den saetter sig 
stille og roligt.

Til slut er kun at tilfoje, at det er et pro- 
jekt, jeg stadig ikke er faerdig med, idet 
modellen stadig udvikler sig med pilot, sas- 
der, instrumenter og andre detaljer.

I sidste afsnit efterlod Jesper Buth 
Rasmussen Good-Year piloten 
med en vildt accelererende model. 
Dette — sidste — afsnit af 
artikelserien vil primaert 
beskseftige sig med at hjaelpe ham 
til at klare situationen pa bedste 
made.
De tidligere afsnit af artikelserien 
kan findes i Modelflyve Nyt nr. 2, 
3, 4 og 5/82.

Inden starten
Piloten har kontrolleret, at linerne er rene 
og uskadte, og at linesamlerne sidder rigtigt 
(skal gores hver gang model og liner har lig-
get pa jorden).

Nar mekanikeren saetter modellen pa 
startstedet, skal piloten stramme linerne ud 
og stille sig lige ud for mekaniker og model 
med ryggen ret mod centrum. Er der ingen 
streger pa jorden, sa te g  en linespole, klud 
eller lignende pa jorden lige under hdndta- 
get som referencepunkt.

Dette referencepunkt har stor betydning 
under landing.

Nar mekanikeren er klar til start, skal pi
loten knasle et skridt foran referancepunk- 
tet med handtag og hand sa tret ved jorden, 
som banens beskaffenhed tillader (og dom- 
meren krasver). Husk at holde en fod inden 
for pilotcirklen.

Samtidig gives modellen neutral eller en 
anelse op-ror.

Nar mekanikeren slipper modellen (i heat 
er det samme ojeblik motoren giver 1yd fra 
sig), skal piloten spurte, foroverbojet med 
strakt arm fremad langs kanten af pilot

cirklen. Nar modellen har faet flyvefart og 
er under fuld kontrol (tager 1/6 til 1/3 om- 
gang), soger piloten i en spiral ind i cen
trum, samtidig med at han rejser sig helt op 
og traekker handen ind pa brystet. Efter 1- 
1 Zi omgang er piloten pa sin plads mellem 
de ovrige deltagere.

Hvis en pilot rejser sig op, inden han er i 
fart, og inden han er inde i centrum, er der 
stor risiko for, at de andre piloter flyver ind 
i ham med styrt til folge.

Modellens opfersel
Nar mekanikeren slipper modellen (ikke 
smider), vil den have en tendens til at vippe 
med vingerne pa grund af motorens drej- 
ningsmoment. Dette skal piloten neutralise- 
re ved at holde linerne meget stramme i 
starten, da der ellers er risiko for at linerne 
haenger fast i asfalt eller grass (10-20 gram 
tipvaegt + pilotens spurt er for det meste 
nok til at sikre en jasvn start).

Modellen vil kore Ά-3  m pa hjulet, stige 
til 1 Zi-2 m hojde pa den naeste 1/6-1/3 om
gang for at flyve vandret i 2-2,5 m hojde) 
efter ca. Zi omgang.

Nogle modeller har en tendens til at dro
ne lige op i 8 meters hojde, nar de slipper 
jorden, hvor andre skal have op-ror for at 
stige. Det er umuligt at forudsige, hvordan 
en given model vil arte sig, sa derfor: 
Forste flyvetur med en ny model er altid 
alene!

Sandsynligvis vil piloten cutte motoren 
ret hurtigt under starten, fordi han ikke har 
foling med, hvor meget dyk han kan give, 
uden at stramme cutlinen helt op. Vibratio- 
ner sorger sa for, at cut-off’et udleses. Hvis

fortscettes nceste side

47



problemet ikke kan loses med en jasvnere 
start, ma man justere lidt pa cut-off’ets ud- 
Iosertidspunkt.

Man skal vaere klar over, at en Good
Year-model, som accelererer jaevnt, vil ha
ve opnaet 80% af sin topfart efter Ά  om- 
gang, 95% efter Vi omgang og 99% efter 1 
omgang (den sidste procent nar man 
aldrig).

Med mindre der er andre modeller (star- 
tende eller landende) at tage hensyn til, skal 
man lave sa flad og jaevn en start som mu- 
ligt, da det koster acceleration og modelsta- 
bilitet at tvinge en model med lav flyvefart 
op i stor hojde. Desuden er det meget far- 
ligt at have en »stillestaende« model (50-80 
km /t) i de andres flyvebaner (2-4 m hojde).

Hvis man flyver mod en hurtigere model, 
eller har accelerationsproblemer, skal man 
vaere meget agtpagiven og holde sin model i 
lav hojde (1,5-2 m), indtil man er »med« i 
centrum.

Flyvning og overhaling 
At blive overhalet
Skulle der (mod forventning, selvfolgelig) 
vaere nogen, som flyver hurtigere end en 
selv, ma man vsere forberedt pa at blive 
overhalet.

Dette gores sikrest ved at lade som ingen- 
ting og lade den overhalende om at placere 
sig rigtigt.

Dette gaelder kun, hvis man flyver regle- 
menteret, dvs. gar rundt med venstre skul- 
der mod centrum og har modellen i 2-3 m 
hojde. Diverse bissetricks for at hindre en 
overhaling vil jeg ikke komme ind pa (sa er 
jeg ogsci fri for at fortselle om de bisse
tricks, som kan neutralisere fornaevnte bis
setricks).

Typiske begynderfejl er:
1. At dukke hovedet og ga i en storre cir- 

kel, n&r man er ved at blive overhalet. 
Dette generer modparten og bremser ens 
egen model, sa lad vaere!

2. Tage handen fra brystet og dukke hove
det, nar man er blevet overhalet, for at 
kunne se sin model under modstande- 
rens arm.
Derved kommer man tit til at lobe i en sa 
stor cirkel, at man generer den tredie 
mand i cirklen og bremser sin model sa 
meget, at overhaleren hurtigt vinder Ά  
omgang fra en (derved har han bevist sin 
»ret« til overhalingen og vil ikke fa ad- 
varsler for det).

I stedet skal man selv lsegge an til overha
ling (handen op i panden, linerne op ad oret 
pa modparten), nar modparten er kommet 
forbi. Dermed reducerer man sit farttab og 
kan holde oje med sin model. Nar modpar
ten er kommet ca. !4 omgang foran, tages 
handen ned pa brystet igen.

Jo lsengere tid en modstander er om at 
lave en overhaling, desto lettere far han en 
advarsel for det.

Hvis modparten er meget hurtigere, skal 
man markere overhalingen, men holde sin 
model i en lav flyvehojde (2-3 m), da man 
risikerer en overhaling for hver 5-10 sek. (2- 
4 omgange).

Overhaling
Det at lave en overhaling kan give anled- 
ning til megen dramatik, fordi piloterne her 
kan genere hinanden mest ved at hjaelpe de- 
res egen og bremse modpartens model. Det 
er i forbindelse med en overhaling at 95% 
af alle varmkorsler sker, sa det er vigtigt at 
kunne udfore en sadan med mindst mulig 
belastning for modellen.

Alt efter forskellen i flyvefart tager en 
komplet overhaling fra Vi til 15 omgange. 
Teknikken er den samme, man har bare 
mere eller mindre tid til at gore det pa.

Nar man nasrmer sig »offeret«, den lang- 
sommere model, skal man:
A: Nar man er 1/6-1/4 omgang bagefter: 
Langsomt vinde sa megen hojde, at man 
kan passere modpartens model i sikker hoj
de (+  1 m). Samtidig traekkes ens handtag 
op foran ansigtet, sa ens liner er fri af mod
partens skulder.

Man skal vaere klar over, at alle manov- 
rer og det at flyve hojt koster fart og opvar- 
mer ens motor, sa en overhaling skal over- 
stas hurtigst muligt og med sa lidt slinger i 
valsen som muligt. Dette har ogsa en psy- 
kologisk virkning pa dommeren (du har ret 
til at overhale). Det er set, at urutinerede 
saetter et fartoverskud pa 1 sek. overstyr, 
ved at modellen kommer til at svinge bag- 
ved den langsommere model, tillige med at 
piloten kommer til at lobe i store cirkler. 
B: Nar modellen er lige efter og lidt over 
den langsomme model, skal piloten lofte 
handtaget sa meget, at linerne kan ga fri af 
modstanderens hoved.

Husk, man skal stadig holde handtaget 
pa kroppens midterlinie.

Samtidig kommer man til at ga lige bag- 
ved modstanderen, enten lige i eller lidt 
bagved centrum, sa man kommer sikkert til 
at smatrippe for at holde rotationen.
C: Nar ens model skygger pa modstande
rens model, skal man traskke handen over 
modstanderens hoved (husk, du ma ikke 
krydse liner, hverken med model eller 
handtag forrest).
D: Nar modellen er kommet !4 balsasplint 
foran, skal man sa hurtigt som det kan lade 
sig gore for modpartens skulder, fore hand
taget pa plads pa brystet.

Samtidig lader man sin model dykke 
svagt til sin normale flyvehojde (giver lidt 
fart).

Desuden skal man tra d e  Vi skridt frem 
foran modstanderen og dreje sig, sa man 
kommer til at ga reglementeret med venstre 
skulder naermest centrum og modstanderen 
bag sig (tager man ikke det halve skridt, ri
sikerer man en advarsel for centerpivote- 
ring).

Pludselig er du fri af modstanderen og !4 
omgang foran. Sa er der tid til at puste lidt 
ud inden naeste overhaling.

Landingen
Nar modellen har flojet ca. 33 omgange 
(30-40), og mekanikeren fasgter som en be- 
sat med armene (man kan aftale andre 
tegn), er det tid for en optankning.

Generelt — og isaer som begynder — skal 
man undg& at lande hen over modeller, der 
er under et pitstop, fordi der er risiko for 
sammenstod, da bade startende og landen
de modeller ikke er under fuld kontrol.

Man bor udnytte en Good-Year-models 
store tankkapacitet til at lave taktiske og 
sikre pitstop. Dvs. er man forrest, kan det 
svare sig at lande pa 30 og 60 omgange, og 
hvis de andre lander tidligt, sa vent til de er 
i luften igen.

Hvis ens motorjustering er i orden, bety- 
der det ikke noget at flyve 45 omgange pr. 
tank. Man skal undga, at der er et hold, 
som kommer til at ga alene, da det giver en 
fartgevinst.
A. At stoppe motoren:
Det at stoppe motoren benaevnes populaert 
»at cutte«, »cut« eller (isaer af mekanike
ren) »Stop for h ....... , din §% & ()x Z i!«, og
det gores af piloten ved at bevaege roret lyn- 
hurtigt:

Lidt op,
Fuldt dyk (sa meget ens handled tillader),
En anelse op og derefter
Neutral.

Dette kan med lidt ovelse gores, uden at det 
kan ses pa modellens bevaegelser.
B. Tidspunktet, der skal cuttes pa, afhaen- 
ger af mange faktorer. Bl.a. cut-off’ets og 
motorens taethed, motorens temperatur, 
propellens vaegt og diameter, modellens 
bremseevne og ikke mindst mekanikerens 
evne til at gribe modellen.

Et godt udgangspunkt vil vaere 1 Vi-\ om
gang for ens sektor, hvor mekanikeren ven
ter.

Den tid, hvor motoren ikke arbejder for 
fuldt tryk, koster sekunder, og skal derfor 
nedsaettes mest muligt. Det er ikke spildt at 
traene adskillige eftermiddage med at lave 
start og stop for hver 5-10 omgange.
C. Nar motoren mister taending og dermed 
flyvefart (propellen vil stadig kore rundt i 
kortere eller laengere tid pa grund af iner- 
tien), skal piloten bryde ud af centrum, ta
ge handen fra brystet og i en spiral naerme 
sig kanten af pilotcirklen, sa han kan stop
pe ud for mekanikeren.

Modellen skal bringes ned i \-'Λ  meters 
hojde, inden den sidste sektor for mekani
keren (er denne optaget af en model, bor 
man holde mindst 1 m hojde pa dette sted).
D. Under indflyvning skal piloten bremse 
eller traekke modellen, sa der er flyvefart 
nok til at na hen til pitstedet.
E. 5-10 meter for mekanikeren saetter mo
dellens hjul pa jorden.
F. Ved at give en anelse dykror kan piloten 
styre modellen, sa den kun rorer med hjulet 
og har halen loftet. Jo mere han lofter ha- 
len, desto mere bremser han modellen (den 
trykkes mod jorden) og desto svaerere er 
den at gribe for mekanikeren.
G. De sidste 3 meter for mekanikeren skal 
modellen kore med vingerne vandrette med 
haleplanet kun lidt loftet og hjulet pa ba- 
nens yderstreg.

For at gore dette hver gang, skal piloten 
bruge det referencepunkt, som han lagde 
pa jorden inden starten. Han bor have sin
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hand lige over dette punkt i gribeojeblik- 
ket.

Kommer en model sadan hver gang, er 
den til at gribe for mekanikeren, og model- 
lens hastighed kan vaere hoj.

En landende models hastighed (lige for 
gribningen) skal afpasses efter mekanike- 
rens traeningstilstand og modellens styrke i 
bagkroppen og kan ligge fra 20 km /t til 
naesten 100 km /t.

Hvis man har spaendt buen for hardt, vil 
det blive straffet ojeblikkeligt ved at meka
nikeren taber modellen igen, eller mere 
sandsynligt, modellen braekker lige bag 
hovedplanet.

Pitstop (mekanikerarbejdet)
Her tabes mest tid pa gulvet. fordi samar- 
bejdet mellem pilot, mekaniker, tanksy- 
stem og motor ikke er i orden.

En mekaniker bor ikke have modellen i 
handen mere end 3-5 sek.. resten er spild- 
tid. Taenk pa, hvor meget staerkere model
len skal flyve for at opveje 10 sek. spild i 
hvert stop (2 sek. = 20 km t). Det er der- 
for, at den hurtigste model ikke altid vin- 
der.

Nogleordet er training og atter training 
med noget stabilt udstyr.
A. N&r mekanikeren har signaleret »stop« 
til piloten, skal han forinden have sikret 
sig, at der er braendstof og tryk pa braend- 
stofbeholderen. Er der en sjaelden gang be- 
hov for justering eller propelskift, er vaerk- 
tojet lagt frem inden. Pitsektoren skal vaere 
ryddet for klude og vaerktojskasser (der er 
set modeller, som har ramt braendstoffla- 
sker eller vaerktojskasse, fordi piloten kom 
Vi meter laengere ude end han plejede.
B. Pa den sidste omgang, nar motoren dor, 
og piloten lober ud til landing, skal mekani
keren gore sig klar til at gribe modellen.

Der er mange mader at placere sig pa, og 
pa hvordan man griber modellen. Nogle fa 
er:
— Sta med rette ben og bukke sig efter mo

dellen.
— Sta foroverbojet under gribningen, og

saette sig pa hug. nar modellen er grebet
(vist den mest udbredte metode).

— Sidde pa begge knae unde: hele akten. 
Det er nodvendigt at sta mege; ra  
klen, sa taet at der er under : —,e:e: :ra 
kroppen til vingespidsen. Man -:a! r.a-i 
kroppen vendt mod modellen.

Uanset hvordan kroppen er vredet, skal 
man koncentrere sig om modellen for a: 
kunne vurdere praecist, hvor dens vinge \ 
komme forbi, og om hastigheden er sa stor. 
at man skal lade modellen passere (kun un
der traening).

Nar modellen er fa meter fra en, skal 
man have sin (evt. behandskede) gribehand 
i stilling. Den skal befinde sig 5-15 cm over 
jorden, med de fire ikke-tommelfingernegle 
mod jorden og vaere stukket lidt frem for 
kroppen i retning mod modellen.

Lige for modellen glider ind i handen, 
skal man fore handen i modellens retning. 
samtidig med at man lukker handen fast 
omkring forkanten. Nar man har fat (nar

armen haenger lige ned) skal man bremse 
model og arm, sa man stopper modellen pa 
'A-l meter.

Modellen fores tilbage og ned pa start- 
stregen.

Typiske fejl er:
1. Fore handen m od  modellen, nar man 

griber.
2. Ikke fjedrer i armen.
Begge dele betyder, at modellen korer ind i 
en mur, hvilket den ikke er bygget til. Man 
risikerer at knaekke kroppen eller rykke 
forkanten af modellen. Er det en tung mo
del, er risikoen storst, men man far ogsa et 
ordentligt rap i handen, sa de fleste laerer at 
beherske sig. Den lette model kan knaekke 
uden at give bia maerker.
3. Ikke fa ordentlig fat i planet, sa flyet 

drejer ud mod mekanikeren.
Desto voldsommere denne vriden er, desto 
storre er chancen for at braekke modellens 
krop. Fordi halens store inerti giver et me
get voldsomt pres pa kroppen. Det er be- 
maerkelsesvaerdigt, at naesten alle kroppe 
braekker, sa halen soger mod yderplanet.
4. Fejlvurderer planets hojde over jorden, 

sa man ikke far handen langt nok ned til 
asfalten.

Man foler sig noget dum, nar modellen ko
rer under ens hand, og pilotens banden skal 
nok gore en opmaerksom pa dumheden.
5. Ikke holde modellens inderplan nede pa

asfalten.
Lineme r r i  ikke svaeve over jorden. nar 
modellen star pa iorder.. Dette er et regel- 
krav og skykfcs den store risiko for at fa re
vet modeflen ud a f  haenderne, hvis en an- 
den landende model rammer lineme. (Der 
er nogle, som prindpieh altid korer pa jo r
den form r :: stopper far ens eget).

Har moce’Jen o \e :ie \e t landingen, skal 
den tankes og startes igen.

Bruger mar. tryktanksystem er det meget

Fingerventilen saettes i tankventilen, 
samtidig tages der ved omkring kroppen, 
og der tankes iil braendstoffet strommer ud 
(tager -:-5 sek.). Her finder man snart ud 
af, om ens placering af pafylderor er hand- 
ret, sa man kan komme til at placere pafyl- 
deventilen uden at ramme forkanten, og sa

man kan holde fast om modellen med tom- 
mel, ring- eller evt. pegefinger (hvis ikke 
ventilen sidder pa den). Nogle gange er det 
naturligt at placere tommerfingeren pa dy- 
senal eller cut-off, og det kan gore ondt, sa 
man bor overveje at flytte roret.

I mellemtiden har hojrehanden sluppet 
vingen og evt. drejet propellen til startstil
ling (endelig ikke dreje rundt for at traekke 
braendstof ind, man drukner bare 
motoren).

Nar tanken er fuld, stoppes optankning, 
og venstrehanden har nu sa godt fast i mo
dellen, at motoren kan startes.

Hvordan en motor skal startes, er yderst 
individuelt og afhaenger bl.a. af, hvor slidt 
motoren er, tankrorenes facon og diame
ter, pafyldetrykket og naleskruens stilling. 
Sa der skal traenes for at laere udstyret at 
kende til bunds.

Nogle motorer skal bare drejes, andre 
skal drejes hardt adskillige gange for at give 
lyd fra sig.

Nogle m otorer/m odeller starter bedst 
ved at tage ved propellen og dreje motoren 
en omgang eller to, inden der traekkes igen- 
nem for at starte.

Dette gaelder dog sjaeldent for Good
Year motorer, som har lettere til at drukne 
end f.eks. team-race motorer.

Nar motoren giver lyd fra sig, og der er 
hab om, at den vil blive ved med at kore, 
slippes kroppen og det hojre knae traekkes 
vaek (det er meget udsat for at ramme yder- 
vingen, og det kan give en saerdeles vaklen- 
de stan).

Nu har mekanikeren ca. 33 omgang til at 
heppe pa piloten ....! □

Den Iceser, som har holdt ud hertil, har nu 
en rimelig ballast fo r  at kom m e i klubberne 
og kunne forstd, hvad der sker. Man kan 
ikke leese sig til en god placering i Good
Year. Det ska! proves ρά ens egen krop.

Om der kom m er flere linier fra  min side, 
afheenger a f  om linestyringsredaktoren 
modtager onsker om emner/detaljer, som  
kreever uddybning.

Indtil da, vel m odi i cirklen!
Jesper Buth Rasmussen
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Laeserbreve

V a  million -  til hvad?
Efter at have studeret RC-unionens driftsregn- 
skab for aret 1981/82 har vi bemaerket folgende:
— at arets overskud blev pa ca. 50.000 kr.
— at unionens formue pr. 1. oktober 1982 der- 

med udgor over 240.000 kr.
— at kontingentet, pa trods af ovenstaende, alli- 

gevel er blevet sat op, hvilket giver RC- 
unionen en merindtaegt pa ca. 18.500 kr.

Vi vil derfor gerne have oplyst, hvad unionens 
formue bliver brugt/skal bruges til?

Hvorfor ssettes kontingentet op, ndr drets 
overskud udgor 50.000 kr.?

Er det nodvendigt at arets overskud overfores 
til unionens formue?

Af driftsregnskabet for 1981/82 fremgar, at 
RC-unionens formue er anbragt saledes, at ren- 
teindtaegterne sikrer, at formuen bevarer sin ko- 
bekraft ar for ar. Derfor burde det ikke vaere 
nodvendigt at overfore unionens overskud til 
formuen, men overskudet kunne f.eks. have vee- 
ret brugt til at forhindre kontingentforhojelse i 
Sr.

Er vi iovrigt de eneste, der undrer os over, at 
sportslige aktiviteter til nseste ar fSr tildelt
72.000 kr., mens hobbyaktiviteter tildeles 15.000 
kr. (ifolge budget for 1982/83)? Langt den over- 
vejende del af RC-unionens medlemmer er da sa 
vidt vi er orienteret hobbypiloter, som ikke del- 
tager i sportslige aktiviteter.

Med venlig hilsen,
LYNGBY MODELFLYVEKLUB

Vi har sendt kopi a f ovenstaende loeserbrev til 
RC-unionensformand, Anders B. Henriksen, og 
modtaget nedenstiende svar:

Det er med nogen undren jeg laeser jeres teser- 
brev angSende RC-unionens okonomi, da fak- 
tisk alle de forhoid 1 henviser til blev droftet 
meget indgSende ρέ repraesentantskabsmodet i 
Nyborg den 24/9-82, hvor der var to medlemmer 
af Lyngby Modelflyveklub til stede. I kan sik- 
kert fS svar pa de fleste sporgsmal ved at sam- 
menlsegge referatet fra repraesentantskabsmodet 
med de to medlemmers indtryk; jeg skal da gerne 
komme med nogle yderligere kommentarer.

Det er selvfolgelig rigtigt, at regnskabet for
1981- 82 viser et overskud pa 50.000 kr., og unio
nens formue dermed stiger til 240.000 kr.

Det er ogsS rigtigt, at kontingentet blev regule- 
ret med 10 kr., det har dog ikke noget med 1981- 
82 regnskabet at gore, men med budgettet for
1982- 83, der pS trods af stigninger viser et min- 
dre underskud, der — safremt vi ikke i lobet af 
regnskabsSret finder besparelser — skal traekkes 
pa formuen.

I sporger, hvad unionens formue skal bruges 
til, og dertil kan jeg kun svare, at den heist ikke 
skal bruges, forstaet pa den made, at der i en or
ganisation som RC-unionen med 1.880 medlem
mer kan opstS okonomiske problemer af den ene 
eller anden art, der krasver omgaende indsats, og 
har vi i en sadan situation ingen kapital i bag- 
handen, kan det meget let betyde, at unionen 
kommer i meget store vanskeligheder.

Unionens formue er i dag pa ca. 130 kr. pr.

medlem, og hvis vi bruger den til at nedsaette 
kontingentet med, vil den meget hurtigt blive 
spist op. Derfor overfores 1981-82 overskudet til 
formuen i lighed med tidligere ar.

I er ikke de eneste, der undrer sig over de
72.000 kr. til Sportsligt Udvalg og de 15.000 kr. 
til hobbypiloter, jeg undrer mig ogsd, men re
praesentantskabsmodet vedtog at haeve belobet 
fra de af bestyrelsen budgetterede 60.000 til
72.000 kr., og det erikke en krone for meget i 
forhoid til det budget, Sportsligt Udvalg har for 
1982-83, nemlig 83.000 kr., sa de skal spare
13.000 kr.

De 15.000 kr. til hobbyaktiviteter er efter min 
mening alt for lidt, men da der ikke findes noget 
hobbyudvalg til at kraeve et budget, er der kun 
bestyrelsens initiativ til hobbyaktiviteter, der ko- 
ster penge, og dertil er de 15.000 kr. nok for i ar, 
men vi er meget interesseret i forslag til udvidede 
hobbyaktiviteter, sa har I nogle gode projekter 
pa lager, er de velkomne, og safremt det er rime- 
lige forslag, finder vi sikkert ogsa okonomisk 
daskning dertil.

Er der andre hobbymedlemmer i RC-unionen, 
der har gode forslag til hobbyaktiviteter, er de 
selvfolgelig velkomne.

Med venlig hilsen,
ANDERS B. HENRIKSEN 

formand for RC-unionen 
Gejsingvej 56, 6640 Lunderskov 

Tlf. 05-58 58 83

Sma RC-modeller
Jeg har tenge taenkt pa at begynde at bygge sma 
RC-modeller, og efter at jeg havde test Model- 
flyve Nyt nr. 5/82, kom der for alvor gang i in- 
teressen.

Sa jeg taenkte, at I maske kunne hjselpe mig 
igang med at skaffe nogle tegninger, f.eks. til 
Ole Lindhardt’s Chipmunk eller Hr. Hyst og lig- 
nende. Tegningerne skal heist vaere med materia- 
leliste og oplysninger om, hvor man kan fa mate- 
rialerne. Desuden ma der vaere oplysninger om, 
hvad servoer, akkuer og modtager ma fylde og 
veje.

Jeg vil gerne hore jeres mening om svaevemo- 
dellen Robbe Finikofi. Og I kan maske svare mig 
pi, hvad jeg skal gore, nar maerkerne, der var 
med i byggesaettet, er odelagt og der i byggevej- 
ledningens materialeliste ikke er noget bestil- 
lingsnummer.

Pa forhand tak.
Med venlig hilsen,

THOMAS PILEGAARD 
Teglmarken 65, 8800 Viborg 

Tlf. 06-61 57 51

Kcere Thomas!
Tak for brevet. Det er dejligt at hore, at du er 
blevet inspireret a f noget, du har Icest i bladet.

Tegning til og omtale a f svcevemodellen »Hr. 
Hyst« kan du finde i Modelflyve Nyt nr. 3/81 (vi 
sender en kopi til dig). Ole Lindhardt’s Chip
munk er oprindelig en byggescetsmodel a f fabri- 
kat McGuillows. Vi har talt med Ole, og han vil 
gerne give yderligere oplysninger om sin Chip
munk til dig og andre interesserede — han kan 
trceffes pa tlf. 02-11 31 93 (often og weekend).

Vi haber pa at bringe tegning og beskrivelse til 
Ole Lindhardts nceste Idle RC-model i et kom- 
mende nummer. Det er en skalamodel a f en Pitts 
Special med ca. 30 cm spcendvidde.

Nar man vil bygge sma RC-modeller, er det 
naturligvis meget vigtigt at fa  noget let RC-grej. 
Det amerikanske Digifleet-mcerke laver nogle

sma servoer pa 15-16 gram, og man kan selv lave 
en modtager p i  14-15 gram. Ogsi dette hiber vi 
at komme tilbage til her i bladet.

Angiende din Finikofi: Hvis du finder noget 
defekt i et byggescet — uanset om det er mcerker 
eller materialer — s i skal du henvende dig til den 
forhandler, hvor du har kobt scettet. Hvis ikke 
han kan hjcelpe dig med at fa  udskiftet de defek- 
te dele, kan du kontakte den danske importer el
ler grossist.

Hvis du ikke kan fa  nye mcerker hos din for
handler, s i  prev at skrive til: Bruning, Lakier 
10, D-2391 Langballig, Vesttyskland. Det er 
Robbe’s grossist fo r Danmark. Hos Bruning for- 
star de dansk, s i  du kan klare dig uden den tyske 
ordbog. red.

Flere byggetips!
Der har gennem den seneste tid vaeret forbavsen- 
de fa indteg om byggekneb/teknik i Modelflyve 
Nyt. Jeg ser her bort fra de udmaerkede artikel- 
serier om de forskellige former for modelflyv- 
ning, der har floreret i bladet de sidste par ar.

I Modelflyve Nyt 2/82 s. 41 var der et indteg 
om limklemmer og om, hvordan man fastholder 
sin panne under boring. Endvidere i 6/81 s. 35 
skriver Jorgen Korsgaard om fremstilling af ja- 
panpapirbogstaver.

Sa var det, jeg fik en ide. Hvad med om der 3 
gange om iret (afhaengigt af idemaengden) ind- 
fores en side i vores udmaerkede blad med de 
nyeste geniale ideer/pafund. Her taenker jeg 
isaer pa byggetekniske finesser sa som i Modelf
lyve Nyt 4/82 s. 28. Ideerne kan ogsd omfatte 
nye metoder til bektedning, afbalancering af 
propeller, rorhasngsling osv.

Der skal selvfolgelig laves en inddeling af for- 
slagene i: Linestyring, fritflyvning og RC-flyv- 
ning (det er tilladt at tese om andet end sit eget 
»fag«! — Der er trods alt ikke langt fra fritflyv
ning til RC-svaeveflyvning og fra linestyring til 
RC-motorflyvning).

Hvis Modelflyve Nyts altid flittige og sikkert 
ogsa stressede redaktion ikke kan afse tid til det
te, stiller jeg mig velvillig overfor denne sorte- 
ring/redigering.

Jeg tror, der er mange, der ligger inde med en 
eller anden genial ide, som vil kunne bruges 
(hvem bliver arets geni?!!).

Jeg haber, at Modelflyve Nyts redaktion vil 
overveje dette forslag og komme med en kom- 
mentar i nr. 6/82, sa der — hvis der gives grant 
lys — kan komme gang i »ide-siderne«.

PS: Der er vel ingen »fabrikshemmeligheder« 
blandt Danmarks modelflyvere?

Med forhabningsfuld hilsen,
PER HOVMAND KNUDSEN 

Klovervasnget 28, Tuse, 4300 Holbaek 
Tlf. 03-43 72 45

Kcere Per!
Tak for brevet. Vi vil meget gerne gore plads i 
bladet til byggetips, fikse ideer og beskrivelser a f 
nye leknikker. Der har ogsi — som du skriver — 
a f og til vaeret noget a f dette. Men maske ikke 
nok.

Umiddelbart er vi ikke glade for at proklame- 
re, at nu skal der vcere en hel side med tips i hvert 
eller hverandet nummer. Vi vil hellere bringe 
stoffet, nar det kommer — i hvert nummer, hvis 
der kommer meget, og en gang imellem, hvis der 
ikke kommer meget.

La, redaktionen er i hvert fold stresset engang 
imellem — og faktisk ogsi temmelig flit tig. Men 
hvis rigtig mange sender os gode artikler og no-
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titser, ideer, tips, billeder, Iceserbreve, tegninger 
osv., sa bliver vores arbejde meget lettere — og 
stresset vil i givet fald skyldes, at vi bliver nodt til 
at vcelge mellem en masse godt stof, fordi det he- 
le ikke kan vcere i bladet.

Sa vi vil —- sammen med dig — opfordre Ice- 
serne til at offentliggere deres »fabrikshemme- 
ligheder« til gavn og glade for alle de modelfly- 
vere, som Iceser bladet. red.

Mere gas!
Vi har i Danmark flere meget dygtige gasflyvere, 
og i udlandet er der vel mange flere. Det er med 
interesse, jeg laeser de fa artikler, der har vaeret i 
Modelflyve Nyt om dette emne. Det ville glaede 
mig meget, hvis man kunne lokke en af de erfar- 
ne gasflyvere ud af busken og skrive et par artik
ler og tegne nogle modeller.

Iovrigt er det med stor interesse, jeg laeser bla
det, og jeg gteder mig til, at det kommer i post- 
kassen.

Med venlig hilsen,
Forstander OLE OBERG 

Plejehjemmet Gronningen, 6360 Tinglev

Tak for brevet! Et a f vore projekter er en grun- 
dig omtale a f den svenske »Krut«, som er en 
konkurrencemodel i klasse FI C specie It udviklet 
til begyndere i gasklassen. Sa vi haber. at kunne 
bringe noget gas-stof i et a f de ferstkommende 
numre. red.

Top Flite’s service
Mange har sikkert i denne saeson bemaerket Top 
Flite’s Air Force’s flotte reklame. Efter selv at 
have studeret den dengang nye reklame kontak- 
tede jeg importoren, en meget snakkesalig 
mand, det var ca. d. 14/6. Da jeg tenge havde 
overvejet at forsoge mig med noget skalaagtigt, 
samtidig med importorens lovprisning af maer- 
ket og forsikring om, at jeg uden vanskeligheder 
ville kunne bruge min pa udsalg nyanskaffede 
OS MAX 61 FSR ABC, bestilte jeg byggesasttet.

Den 28/6, altsa 2 uger derefter, modtog jeg 
pakken og et girokort pa kr. 1.095,-. Da det var 
mit forste byggesaet til over kr. 450, var det med 
den storste skuffelse, at jeg matte konstatere, at 
adskillige balsaplader samt flere praefabrikerede 
hardttraeslister var ubrugelige. Forsikringen om. 
at jeg ingen vanskeligheder ville have med :n>:al- 
lering af en kraftig 10 cm , viste sig :ra importo- 
rens side at vaere en falsk illusion, da der. :ore- 
skrevne motorstorrelse var fra 5 til 6.5 err. .

Efter to sa stor skuffelser pa samme dag r:rg;- 
de jeg til den snakkesalige importer, der bekla- 
gede det beskadigede trae og lovede en ersta:- 
ning. Efter en maned, hvor der ingen var dukke: 
op, ringede jeg atter engang. Igen lovede ham 
hejt og helligt, at ventetiden nu ville veers slut, 
osv. Men den ventede pakke udeblev, med de: 
resultat at jeg ringede 14 dage efter.

Den 6/9 skete det gtedelige, at jeg fik en pak
ke medfolgende en postopkraevning pa kr. 52. 
Ak og ve, pakken indeholdt intet af det, der var 
aftalt, derimod 2 ftekkede balsa-plader og 2 
rundstokke. Hvordan man kan sende en regning 
med pa kr. 52 for sa lidt og usselt trae var og er 
mig en gade. N&r aftalen ydermere var, at det 
var ham, der skulle haefte for traeet. To dage se- 
nere modtog jeg en skriftlig undskyldning og be- 
sked pa at oplyse dem om belobets storrelse.

Da mine forsog pa at komme i kontakt med

importoren via dennes automatiske telefonsva- 
rer var forgaeves, sendte jeg et anbefalet brev 
med en kopi af regningen og en liste over det 
ubrugelige trae.

Endelig skete der noget — en mand ringede og 
praesenterede sig om toldbetjent. Han forsogte 
at overbevise mig om importorens uskyld og der
imod give toldvassenet skylden. Det forbloffede 
mig meget, en offentlig ansat embedsmand, der 
undskylder, at importoren er over 3 mdr. om en 
ekspedition pa et dusin stykker trae. En anden 
ting, der undrede mig mere var, at den sakaldte 
toldbetjent ikke var villig til at opgive sit navn. 
Han lovede dog, at jeg ville blive kontaktet af 
importoren, hvad der endnu ikke er sket.

0nskerne med dette lange brev er ikke at stille 
sporgsmalstegn ved kvaliteten af.Top Flite’s 
byggesaet, men om importorens evner til at ef- 
fektuere en ordre.

Venlig hilsen,
JAN HANSEN 

Rylen 72, 6270 Tonder

Vi har forelagt Jan Hansens brev for Jergen 
Hauge, der importerer Top Flite til Danmark. Et 
langt brev kraver maske et langt svar — md vi 
anmode om, at man fatter sig i korthed i laserb- 
reve en anden gang — vi modtog nedenstaende 
svar:

Hr. Jan Hansen, Tender:
Jeg skal hermed give mine kommentarer til dit 
teserbrev, der rette nogle ret alvorlige anklager 
mod bade Top Flite-byggesaettene og mig.

Du skriver, at du har studeret Top Flite’s re
klame, og pa grundlag heraf, sa kontaktede du 
mig for at bestille den model, som du kunne 
taenke dig at bygge. Vi fik os ganske rigtigt en 
lang snak, og det ma da vaere ganske naturligt, 
at jeg som saelger fortaeller om de produkter 
(modelfly etc.), jeg forhandler — for det er den 
made, man f&r dem afsat pa.

Du glemte blot at omtale dine onsker om at 
placere en 10 cm1 motor i modellen. Nar du har 
studeret Top Flite’s reklame, sa virker det lidt 
maerkeligt, at du skulle have overset, at 
J3-CUB’en — som du ogsa selv naevner — skal 
udstyres med en 5-7,5 cm’ motor. Du omtalte ik
ke, at du onskede at anvende en motor, der sa 
afgjort er for stor til Cub’en, for sa ville jeg om- 
g&ende have fraradet denne model og forsogt at 
saelge dig en anden, der var mere velegnet til din 
motor.

Dine bemaerkninger om, at noget af balsafine- 
ren og nogle af listerne i dit byggesaet var ubru
gelige, sa var vor aftale, at jeg skulle kontakte 
Top Flite for at fremskaffe erstatningsmateria- 
ler. Dette blev gjort, og losningen mellem dem 
og mig blev — at jeg skulle udtage de omtalte de
le fra et ande: byggesaet — dette for at du ikke 
skulle komme til at vente i urimelig lang tid pa 
::r.gene fra USA. Pakken. som du fejlagtigt fik 
er. postopkraevning pa, indeholdt praecis de dele, 
som du selv over for mig havde beskrevet som 
vaerende ubrugelige« i dit byggesaet. Materia- 
leme var helt i orden, da de blev afsendt fra mig. 
Med hensyn til at traeffe mig pr. telefon — sa be- 
des du venligst endnu engang kigge pa mine an- 
noncer i Modelflyve Nyt, hvor der tydeligt star 
skrevet, at jeg trteffes efter kl. 19.00. Ringer du 
for det tidspunkt —ja, sa traeffer du kun min te- 
lefonsvarer — sa grunden er nok den, at du har 
glemt traeffetiden.

Senere sendte du mig et anbefalet brev og en 
ny mangelliste over »ubrugeligt« trae. Det er vist 
meget almindeligt, at modelbyggere sommetider 
onsker at anvende noget andet trae, end det der 
findes i byggesaet, og derfor udskifter de selv no

get af dette med en anden kvalitet, som de matte 
finde velegnet til at opna det endelige resultat, 
som de onsker af deres model, men normalt si 
drejer det sig om vaegt og ikke sa meget om kva
litet (specielt til svaevemodeller, etc.). Balsatrae
— i alle kvaliteter — er vel nok det mest medgor- 
lige modelbyggemateriale, der findes, og den en
delige finish beror derfor kun pa et sporgsmal 
om at tilpasse, slibe og pudse, og det gaelder for 
alle modeller.

Men hensyn til en told-embedsmand, der skul
le have ringet til dig, ja, s4 kender jeg absolut in
tet til dette???

I slutningen af dit brev siger du, at du ikke vil 
kritisere Top Flite’s kvalitet, men derimod mig 
og mine »evner« til at ekspedere en ordre!

Da jeg sendte dig de materialer, som du havde 
beklaget dig over, lod jeg dig vide, at jeg gerne 
ville have de »darlige« materialer retur, sa jeg 
kunne videresende dem til Top Flite, samt at hvis 
jeg intet yderligere horte fra dig, sa skulle alle 
misforstaelser vaere rettet og den sag ude af ver- 
den.

Jeg sendte dig folgende ekstra erstatningsma- 
terialer: 3 stk. 1 mm, 4 stk. 1,5 mm, 4 stk. 3 mm, 
1 stk. 6 mm og 2 stk. 12 mm balsafiner, hvilket 
udgor en ganske betragtelig maengde — nok til 
at bygge et mindre fly af. Jeg har endnu ikke 
modtaget nogen materialer retur fra dig!

Af alle de Top Flite-byggesaet, der til dato er 
solgt her i landet, sa er du den forste, der — og 
iovrigt totalt usagligt — har beklaget dig over 
kvaliteten, men en af arsagerne til dine klager, 
ma vist findes i det forhold, at det vistnok kniber 
for dig at tese indenad, yderligere kniber det 
vistnok med at kunne tese byggevejledningen, 
der er pa engelsk, men uanset hvilket sprog der 
er anvendt i reklamer, sa er angivelser af motor- 
storrelser saedvanligvis angivet med tal og ikke 
uteselige, kinesiske skrifttegn.

Med hensyn til min snakkesalighed — sa kan 
det vist ikke undre nogen, at en forhandler altid 
prover pa at overbevise kunden om, at han gar 
ret i at kobe de varer, der er til salg, og samme 
sselger vil aldrig prove at »padutte« kunden no
get, som denne ikke kan anvende — som f.eks. 
et modelfly, der er for lille til en given motor, 
etc.

Med hensyn til mine »evner« til at effektuere 
en ordre, sa er det ikke helt unormalt, at nar 
man bestiller en vare pr. telefon, sa medgar der 
altid en vis ekspeditionstid (pakning, forsendel- 
se, evt. hjemskaffelse af reservedele etc.), og jeg 
har ikke nogen »gigantisk« virksomhed med 
mange mennesker ansat, ej heller har jeg noget 
stort materialelager etc.

Som slutbemaerkning s& tror jeg, at hele dit 
problem maske skal findes i de fakta, at dine 
kvalifikationer som modelbygger ikke raekker til 
den modelstorrelse, som du nu engang har udset 
dig — og i en sadan situation er det desvaerre 
uhyggelig let at odetegge materialerne i et byg
gesaet — og at beklage sig til sine omgivelser — 
dette som en undskyldning for sine egne mangier
— og derved kommen man meget let til at «sky- 
dew fejl med sine anklager.

Med venlig hilsen,
J0RGEN HAUGE 

Top Flite

Hvis du vil give din mening til kende 
i Modelflyve Nyt om et eller andet, 
sa send et Iceserbrev til bladets 
adresse. Indlceg til nr. 1/83 skal vcere 
fremme senest d. 4. januar 1983.
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Kunstflyvning med jumbo-modeller
-  Indtryk fra  to tyske stcevner

Fra stoevnet i Lemgo ses her i forgrunden en 
Yak 50 pa 9,5 kg. Den er udstyret med Kavan 
FK 50, og har en spcendvidde pa 220 cm.
Den er bygget a f Dieter Stukenbrock.

Mens kunstflyvning med 
jumbomodeller kun er i sin spsede 
start i Danmark, er denne form 
for RC-flyvning populaer i 
Tyskland, hvor der jaevnligt 
afholdes stsevner i klassen.
I sommer besogte K. H. Nielsen 
og Flemming Pedersen to af de 
tyske stsevner, og her kan man 
lsese om indtrykkene, som 
d’herrer har taget med hjem.

En RC-helikopter- 
operators
betragtninger ved en 
RC 1 X konkurrence
Pa trods af min formening om, at de bae- 
rende flader pa et modelluftfartoj bor lobe 
rundt under flyvning, befandt vi os (Benthe 
og undertegnede) den 25/6-82 kl. 10.30 alli- 
gevel blandt fastvingede »Grossmodelle« i 
Wolfburg, Vesttyskland.

Modelflyvepladsen ligger vest for Wolf
burg i Stilfeld, et skont ode omrade med et 
stort graesareal og en asfalteret bane i mid- 
ten. Asfalten blev iovrigt kun benyttet af et 
par af de mest velhavende (propeller og 
hjul er ogsa dyre i Tyskland). Klubhuset 
var grundmuret med de faciliteter, der ho- 
rer sig til i en lidt aeldre og veletableret mo- 
delflyveklub dernede.

Da vi ankom, var konkurrencen igang, 
en Cap 20 L la i luften midt i det komplice- 
rede program, og pa jorden stod 6 model
ler, hvoraf de 5 var C ap’er og den 6. en 
Cranfield. Der var 6 deltagere, heraf en 
med to modeller. Deltagerantallet var iov
rigt noget mindre end forventet, og forkla- 
ringen jeg fik pa det var, at de fleste bor no
get laengere sydpa. Den naeste konkurrence 
skulle vaere Tubingen, og her var der an- 
meldt 29 deltagere.

Da vi satte kursen mod Wolfburg, snak- 
kede vi om, at det blev spaendende at se 
mange forskellige modeller flyve, sa det var 
tilsyneladende skuffende med sa fa. Men 
alligevel, efter vi havde hilst pa, begyndte 
en naermere undersogelse af apparaterne. 
Allerforst lagde jeg maerke til, at de store 
indviklede flyvekasser manglede, blot stod 
der et par fedtede plastdunke med, ja  det 
lugtede af benzin, samt et startbatteri med 
2 gloderorsclips (et af de sma til en hand).

Modellerne: 1 Cap 20, 4 Cap 20 L, 1 Cap 
21 og 1 Cranfield.

Da jeg ikke er udstyret med pressekort el- 
ler evne til at afhore mine medmennesker 
og stille naergaende sporgsmal, som f.eks. 
hvor meget de har investeret i deres model
ler og tilhorende apparater, bliver beskri- 
velsen ud fra det jeg kunne se og hore.

Samtlige modeller var bygget faerdige. 
Dermed mener jeg, at der ikke var indgaet 
nogen kompromiser, f.eks. passede alle 
rorfladerne noje i deres respektive udskae- 
ringer, rorspalterne var ikke pa millimetre, 
men pa tiendedele millimetre, man kunne 
knap se, hvordan vingerne var sat pa krop-

pen, ingen gabende spraekker, neutralt 
trim, ja  sa sad styrefladerne i midten, ingen 
skaevheder. Samtlige motorer havde ret 
meget hojretraek, bemaling og finish super- 
fin, naesten som pa en ny bil.

Beskrivelse af modellerne
Cap 20: Spv. 225 cm, symmetrisk profil, 
motor Kavan FK 50 (4 takt, 50 cm5), vaegt 9 
kg. Krop af epoxy/glasfiber med skum- 
strimler pa indersiden af hensyn til stabilite- 
ten. Hoved- og haleplan af balsa-styropor, 
begge ud i et og samlet med kroppen ved 
hjaelp af 2 tappe og fire nylonskruer.

Cap 20 L: Kroppen af epoxy/skum i en 
sandwich-konstruktion, hoved- og haleplan 
i balsa-styropor, begge delbare. Spv. 230 
cm, halvsymmetrisk profil pa 3 stk. Motor 
Quadra pa 3 stk., deraf 2 med effektpotte. 
Den 4. med en Webra Bully 35 motor med 
effektpotte. Vaegt 8 kg og meget lette ho- 
vedplaner.

Cap 21: Glasfiberkrop og hovedplan spv. 
240 cm. Motorer 2 stk. Webra 10 cm5 med 
nedgearing via m etal/nylon tandhjul, samt 
to effektpotter.

Cranfield: Glasfiberkrop, planer af bal- 
sa/styropor ud i et, symmetrisk profil. Pro- 
filerne var ret spidse. Spv. 200 cm, motor 
OS 15 cm5 med effektpotte.

Flyvningen
Nu til det vaesentligste — flyvningen. Der 
blev flojet i to klasser, A og B. A-klassen 
kendte jeg lidt til, og det var skont at se et 
sammenhaengende program udfort i et mo- 
derat tempo. Alle floj i god hojde og ret
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stor afstand. Der blev lagt stor vaegt pa 
»Naturgetreue« modeller og tilsvarende 
flyvning. B-klassens program kendte jeg ik- 
ke, men ogsa her var der rimelig flyvning.

Som en generel bedommelse gik model- 
lerne med symmetrisk profil bedst gennem 
f.eks. opretning til rygflyvning under 45° 
stigning, her sa man tydeligt om flyvetrim- 
met var i orden. Specielt her havde det 
halvsymmetriske profil en bagdel. Til gen- 
gaeld syntes det som om det havde en fordel 
i snaprul. Det var tydeligt at se, hvem der 
havde bygget sine vinger lette, det gav tyde
ligt mere praecise markeringer.

Et gennemgaende traek var, at man ret 
sjaeldent floj med fuld gas, det blev faktisk 
kun brugt, hvor en nedvind eller et vind- 
stod odelagde planltegningen, eller kortva- 
rigt i de ekstreme lodrette manovrer.

Motorerne
For mig er der ingen tvivl om, at de store, 
sejtraekkende propeller skal anvendes. 
Cranfielden med 15 cm3 motor floj ikke 
realistisk sammenlignet med de ovrige, den 
lignede mere en normal kunstflyvningsmo- 
del. En stasrk og stabil m otor i en stor mo
del sa ud til at kunne bruges. Modellen skal 
vaere sa stor, at den har de dovne bevaegel- 
ser, der kendetegner de fly vi gerne vil efter- 
ligne. Motoren skal have 1 hk pr. 2,5 til 3 
kg. Rorfladerne er store, der skal anvendes 
kraftige og praecise rormaskiner, meget sta
bile rorforbindelser, samt en stor stromfor- 
syning (min. 1200 mAh). Men bortset fra 
alt dette havde piloten som hidtil den stor- 
ste betydning.

Den nye Kavan motor gik meget stoj- 
svagt, men havde lidt problemer i stabilite- 
ten (kan vaere indstillingen). Iovrigt trak 
den fint igennem. W ebra Bully 35 benzin

var Q uadra’en ret overlegen, men der var 
lidt stabilitetsproblemer i begyndelsen af 
hver flyvning (motoren var helt ny). Qua- 
d ra’erne gik stabilt og stojsvagt.

Dagen sluttede efter 4 gennemflyvninger 
med praemieuddeling. Der var 3 praemier i 
hver klasse, dermed en praemie til hver del- 
tager. Derudover var der en vandrepokal 
(den storste jeg har set) i A-klassen. Denne 
pokal skulle dog forst udleveres efter at der 
var afholdt 4 konkurrencer pa 4 forskellige 
pladser.

Pa trods af de fa deltagere, som iovrigt 
talte et par af Tysklands toppiloter, var det 
en givtig dag, og der blev mellem runderne 
udvekslet mange erfaringer om motorer, 
propeller, byggemdder og materialer.

Der er ingen tvivl om, at denne klasse ik
ke er for begyndere. En af deltagerne for- 
talte, at han havde brugt ca. 1000 timer til 
bygningen, hvilket ogsa giver en forklaring 
pa, at manovrerne ligger i god hojde.

K. H. Nielsen

Til jumbo 
kunstflyvning i 
Lemgo 1982
Inspireret af Ole Meyers beretning i Mo- 
delflyve Nyt nr. 5/81 og K. H. Nielsens be
retning fra Wolfsburg (som findes nedskre- 
vet ovenfor) udarbejdede jeg en status over 
mit ferietilgodehavende, som efter som- 
merferien stadig var positiv med 3 uger.

Jeg debiterede kontoen med 1 uges ferie, 
og Elsebeth, FP junior og undertegnede 
med bil og campingvogn startede mod 
Lemgo, der ligger sydvest for Hannover ca. 
550 km fra Give. Der skulle vaere staevne i

mini- ... kunst- ... jumbo-flyvning, nej det
passer ikke, hvad i h .... h .... h ...... er det
nu, det hedder? — Na, det kan ogsa vaere 
ligegyldigt, sa vi kalder det bare jumbo 
kunstflyvning.

Vi startede i det, vi pa den rigtige side af 
Valby Bakke kalder et rigtigt rove vejr, 
men det aendrede sig syd for Hamburg, og 
vi fik en uge med fint vejr med temperatu- 
rer pa op til 26° (ganske paent for Septem
ber m&ned). Vi havde aftalt, at vi skulle 
modes med to andre »Nussere«, Benthe og 
K. H. Nielsen lige for Hannover, og det 
lykkedes. Derefter gik det staerkt, Benthe 
og K. H. sagde, at vi naermest var flyvende, 
med den begrundelse at hjulene ikke havde 
kontakt med vejbanen hele tiden.

Vi var fremme fredag aften og blev godt 
modtaget, de kendte jo  Karl Heinz fra 
Wolfburg (han hedder nu Kaj Henning). 
Til konkurrencen var der 24 tilmeldinger, 
heraf 12 i B-klassen. Det lovede godt.

Aresti-program
Lordag morgen gik det los, og da man son- 
dag indstillede flyvningen, havde alle haft 3 
flyvninger. Der blev vist virkelig god flyv
ning i begge klasser. Der flyves efter Aresti- 
systemet, dvs. at der ved hver vending ind- 
gar en eller anden form for manovre, f.eks. 
stall turn, haleglidning, spin osv. Program- 
met skal holdes inden for en sektor pa 
120°, og kommer man udenfor, traskker 
det fra.

Dette program virker meget inspirerende 
pa savel piloter som tilskuere, man kan nok 
sige, at det saedvanlige F3A program virker 
noget ideforladt sammenlignet med Aresti- 
programmet. Programmet er langt fra let at 
flyve, men det er engang sadan, at det ikke 
altid er det nemmest tilgasngelige, der i 
laengden er det mest eftertragtede!!!! Jeg 
mener, at vi hurtigst muligt skal adoptere 
dette program, maske skal vi starte op med 
B-programmet, som indeholder et mindre 
antal manovrer, hvoraf en del kan vaelges 
frit ud af det samlede program.

Blandt piloterne var der Giinther Hoppe, 
Dietrich Altenkirck, Gunther Metterhau- 
sen, Werner Schvveiker, Dieter Stuken- 
brock osv., alle toppiloter. Navnenes raek- 
kefolge angiver iovrigt ogsa de fern forste 
placeringer i A-klassen.

Modellerne
Der var et bredt udvalg af forskellige mo
deller, her kan naevnes Cap 20, Cap 20 L, 
Cap 21, Yak 50, Super Star, Super Fly, 
Chipmunk, Cranfield, Zlin 250 L, Zlin 226 
AS, Laser 200, og af motorer var der Kavan 
FK 50, Webra Bully 35 bade i benzin og 
sprit udgave, Tartan, Quadra, Jupiter 220, 
Bully 45, OS 15 cm5, W ebra 15 cm ' samt 
2 x  10 cm3 med nedgearing.

Modellerne med en spasndvidde pa 220- 
240 cm og en vaegt pa 7,5-9,5 kg var ikke 
bare de mest velflyvende men ogsa de mest 
realistiske, og sidstnaevnte taeller ogsa med 
ved pointgivningen.

fortscettes nceste side

Tre Cap 20’er med en »lille« Cranfield imellem sig. Billedet er taget ved stcevnet i Wolfburg.
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Del danske hold — forrest Erik Toft, bagved Peter Christensen. Og mon ikke skyggen til venstre 
stammer fra den nye styringsgruppeformand Gunnar Olsen, der var med som dommer.

Et par a f modeilerne fra stcevnet i Lemgo.

Lordag aften var der traditionen tro 
»hall0jsa« med grill-p0lser, gratis fadol 
mv., og da jeg var ubeskeden nok til at for- 
taslle, at Karl Heinz var tidligere nordisk 
mester, jeg ved ikke hvor mange gange, og 
at jeg selv havde en beskeden stilling ved 
»gasvasrket« med hensyn til jum bo flyv- 
ning, ja  sa steg interessen ganske betydeligt 
(hensigten helliger midlet). Samtidig var pi- 
loter og dommere blevet lidt »st0vet«, og vi 
tiltuskede os en rettighed til at sidde bag 
dommerne nasste dag.

Naeste dag havde vi heller ikke noget 
problem med at realisere vore indvundne 
rettigheder, og efter et par flyvninger vend- 
te dommeren sig til undertegnede med krav 
om, at jeg domte naeste flyvning. Med bag- 
grund i et dommerkursus i skala, lykkedes 
det ogsa udmaerket, jeg var hojst 1 point 
fra dommerens opfattelse (der dommes i 
hele points fra 0-10), bagefter fik Karl 
Heinz ogsa lov og kvitterede med samme 
resultat.

Der var 5 dommere med hver sin skriver- 
karl; fremover vil man kun anvende 3 dom
mere, da man havde konstateret at ensar- 
tetheden i bedommelsen var meget stor. 
Man kan ikke tage ojnene fra modellen un
der flyvningen, da man gar direkte fra den 
ene manovre ind i den anden, derfor er det 
nodvendigt med en hjaelper.

Hvad ger vi for at fa gang 
i sagerne?
Efter min mening inviterer vi 3-5 piloter 
samt en dommer herop og korer i den kom- 
mende sseson et seminar, eller hvad det nu 
skal hedde. Dermed kan alle interesserede 
fa syn for sagn, og vi kan kore dommerne 
ind pa det nye program. Det kunne evt. la
de sig gore i forbindelse med Jum bo Traef 
1983 i Filskov, hvor vi kunne rive lordagen 
ud specielt til dette formal. Safremt sty- 
ringsgruppen ville honorere brasndstofud- 
gifterne, 2.500-3.000 kr., kan vi tage os af 
bespisning og indkvartering. Var det no
get??? Vi har kontakten til piloterne.

Men vigtigst af alt, vi skal vaelge side nu, 
s&ledes at piloterne kan investere i det rigti- 
ge materiel, og da indkobene til denne klas- 
se ikke ligefrem horer hjemme i smatingsaf- 
delingen, hverken med hensyn til kolde 
kontanter eller pladskrav, skal der ikke 
foretages ret mange kovendinger, inden 
gassen gar af ballonen.

Flemming Pedersen

Nordisk mesterskab i 
kunstflyyfling, F3A
Denne konkurrence blev i ar afholdt pa Vaasa 
lifthavn i Finland i dagene 3.-5. September 1982.

Det danske hold bestod i ar kun af to piloter, 
Erik Toft og mig selv, Peter Christensen, samt 
som dommer Gunnar Olsen, Borup.

For mit eget vedkommende var det med lidt 
sommerfugle i maven, jeg onsdag morgen tog 
hjemmefra med kursen lagt mod Oslo. Menin- 
gen var nemligt, at vi ville rejse sammen, og da 
Erik bor i Oslo, var det mest naturligt at modes 
der.

Nuvel, torsdag morgen tog vi afsted fra Oslo 
og var i Sundsvall, hvorfra vi skulle sejle til Vaa
sa om aftenen. Sejlturen varede omkring tolv ti
mer, og da det var umuligt for os at fa kojeplad- 
ser, var vi selvsagt ret trastte, da vi naeste morgen 
ankom til flyvepladsen.

Fnrste konkurrencedag (fredag)
Vi fik imidlertid rystet traetheden af os og efter 
den officielle abning af staevnet var man klar til 
at ga igang med afviklingen, der iovrigt forlob 
glimrende under kyndig finsk ledelse. Vejret 
havde vaeret lidt trist, da vi ankom til Vaasa, 
men efter abningen af staevnet klarede det op og 
blev rimeligt flyvevejr med vinden lidt imod os. 
Vi kunne dog godt maerke, at vi var kommet op 
pa nordligere breddegrader, end vi var vant til.

Der var ialt modt femten piloter frem, ti senio- 
rer og fern juniorer. Efter den forste flyvning 
blev vi glaedeligt overrasket i den danske lejr, 
idet Erik Toft la pa andenpladsen efter Kenneth 
Holm fra Sverige og foran Tore Jemtegaard fra 
Norge. Hos juniorerne havde finnen Tero Valias 
lagt sig i spidsen foran svenskeren Mats Lund- 
berg med Lars Johansson, ligeledes Sverige, pa 
trediepladsen.

Anden flyvning aendrede ikke noget pa de to 
forste placeringer hos seniorerne, Kenneth Holm 
var suveraen, og Erik slappede heller ikke af, 
men forbedrede sin anden flyvning med over 
ethundrede points i forhold til sin forste. Tore

Jemtegaard forbedrede ogsa sin flyvning, men 
matte dog i denne runde lade sin tredieplads 
overga til sin landsmand Bjorn Liberg og selv 
blive henvist til femtepladsen, idet svenskeren 
Yngve Lindholm med sine 822 points sneg sig 
seks points foran Tore. For mit eget vedkom
mende avancerede jeg fra en ottendeplads i fer- 
ste flyvning, hvor jeg havde fejl pa min siderors- 
servo, til en syvendeplads i anden.

Hos juniorerne skete der ingen rokeringer i 
forhold til forste flyvning.

Anden konkurrencedag (lordag)
Idag skulle kampen om det nordiske mesterskab 
1982 afgores, og vi var efter en god nats sovn i 
nogle fortrinlige hytter pa en campingplads, fri- 
ske, udhvilede og ikke mindst fulde af optimis- 
me. Vejret var os stadig venligt stemt, sa alting 
var bare i sin skonneste orden.

Startraekkefolgen var, som pa sasdvanlig vis, 
vendt om, saledes at vi danskere i dag skulle 
flyve som henholdsvis nummer fire og fern. Erik 
fik imidlertid midt i flyvningen problemer med 
neutraliseringen pa sin hojderorsservo og fik 
derfor en darligere flyvning end hans forrige. 
Han blev derfor i denne omgang henvist til tre
diepladsen efter en ung svensker, Ingemar Gu- 
stafsson pa andenpladsen og en stadigvaek suve- 
rasn Kenneth Holm pa forstepladsen. Liberg la i 
denne omgang pa en fjerdeplads og Jemtegaard 
pa en femteplads.

Hos juniorerne havde Tero Valias aendret 
reekkefolgen i sit program, og det accepterede 
juryen ikke, hvorfor Mats Lundberg overtog 
forstepladsen og finnen rykkede ned pa anden
pladsen, efterfulgt af nordmanden Gubrand 
Thomassen. Lidt synd for Lars Johansson var 
det, at han fik motorproblemer og derfor hver
ken i tredie eller fjerde flyvning kom i luften.

I fjerde flyvning fortsatte Kenneth Holm, 
hvor han slap og fik ogsa her en forsteplads. To
re Jemtegaard havde ogsa en fremragende flyv
ning og han overtog andenpladsen efter Ingemar 
Gustafsson, der i denne omgang placerede sig 
fjerde. Erik Toft havde en hektisk start pga. tre 
braendte gloderor, men fik dog styr pa bade fly-
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ver og nerver og placerede sig ligesom i forrige 
flyvning pa en tredieplads. Bjorn Liberg blev 
numraer fern, og jeg selv beholdt min sjetteplads 
fra forrige flyvning.

Hos juniorerne floj Tero Valias igen til en for- 
steplads, efterfulgt af Mats Lundberg og Tapani 
Kippo.

Vinderne
Om aftenen var der banket og praemieoverraek- 
kelse pa et hotel i umiddelbar naerhed af vores 
overnatningssted. Det var virkelig laekker mad, 
men vi blev dog lidt lange i ansigterne, da man 
provede pa at servere vand eller maelk til maden, 
det gik ikke.

Hver pilots to bedste flyvninger udgjorde 
pointene og ikke uventet blev Kenneth Holm, 
Sverige, nordiske mester med 1891 points efter
fulgt af Tore Jemtegaard med 1750 points. Pd 
trediepladsen kom vores egen Erik Toft med 
1747 points, et flot resultat, men blot tre points 
fra en andenplads er vel lidt aergerligt.

Hos juniorerne vandt Tero Valias, Finland, 
med 1494 points efterfulgt af Mats Lundberg 
med 1439 points og Lars Johansson besatte tre
diepladsen med 1175 points.

Holdkonkurrencen for seniorer vandt Sverige, 
der stillede med fuldt hold, foran Norge, der li
gesom Danmark kun stillede med to seniorer, 
Finland blev tredie og Danmark nummer fire.

Konklusion
Som helhed var staevnet veltilrendagl og vdgen-
nemfort. Vi manglede bare nogie piioter. f.ets.
Bossum fra Norge, \ore>
svenskerne Sture Persson og Ber.r ■ >. ...gre-
Det kunne have vaeret godt a: ha. e .-.a:: z t~
med.

Af de modeller, der blev anvendt, var Cararer. 
den mest anvendte. Tore Jemtegaard berr.r.ea; 
en amerikansk udgave, en sakaldt Super-Curare. 
Hvad angar radioanlaeg var der syv Futaba-ar.- 
laeg, seks Simprop, et Microprop og e: Multi
plex. Med hensyn til motorer benyttede ni piioter 
Webra, fire benyttede OS og endelig var der to 
Rossi-motorer.

Kenneth Holm korer med Webra Racing med 
et ABC-cylindersaet, den gar helt fantastisk, han 
har iovrigt forstorret kanalerne i Dynamix-kar- 
buratoren. Dette bevirker — ogsa ud fra mine 
egne erfaringer — en meget bedre motorgang. 
Dynamix-karburatoren er konstrueret til Cham- 
pion-motoren, og da Racing’en er hurtigere, er 
det forstdeligt, at den kan have svaert ved at fa 
vejret ved hoje omdrejningstal.

Sluttelig vil jeg naevne, at dommerstaben fun-

gerede virkelig godt. Man benyttede karaktervis- 
ning for hver manovre, og det var yderst sjael- 
dent, at bedommelserne afveg mere end to ka- 
rakterer dommerne imellem.

Alt i alt en stor oplevelse, der gerne skulle gen- 
tages til naeste drs nordiske mesterskaber, der 
som bekendt afholdes i Norge, sandsynligvis i 
slutningen af juni maned.

Peter Christensen

Helikopterseminar 
d. 9.-10. oktober
Blandt helikopterfolk har der laenge vaeret den 
opfattelse, at der er solgt en hel del helikoptere, 
som af den ene eller anden grund aldrig er kom- 
met ud at flyve. Eller som i bedste fald er kom- 
met til at flyve i meget begraenset omfang!!! Ved 
de afholdte konkurrencer har vi talt meget om, 
hvordan vi kunne lsere mere af hinanden, og ma- 
ske tillige gore noget for nybegynderne.

Derfor tog styringsgruppen for helikoptere i 
samarbejde med K. H. Nielsen initiativ til at ar- 
rangere et »helikopterseminar«, hvor der skulle 
vaere mulighed for alle at mode op. Med eller 
uden helikopter.

Seminaret blev afholdt d. 9.-10. oktober med 
14 deltagere, og her vil vi kort redegore for dets
forlob.

De: hele foregik i lutter idyl hinsides asfalt pa 
K. H. Nielsens '>landsted«. som han meget vel- 
■ :.hr. r ;·  he stiLe:::! radighed. Vi havde derved 
• . . ... · · . . . ·· · ·

Det pfanlagte program siartede lordag Id. 
15-5-1. hvor K. H. Nielsen fremlagde sine planer 
for «eek-endens forlob. Demaest gav han en 
megs: erundig gennemgang af modelhelikopte- 
rens aerodynamik, hvilket i forste omgang betod 
r.ovedrotorens aerodynamik. Det forte igen ind i 
en debat om rotorbladenes kvalitet, materialean- 
vendelse (godt trae, darligt trae, glasfiber, div. 
plastprodukter) og om det eventuelt er muligt at 
finde bedre materialer. Derefter fulgte en lrenge- 
re redegorelse for, hvor tvingende nodvendigt 
det er at gore alt for at afveje sine rotorblade. 
Ved diskussion af dette emne fremkom der man
ge brugbare losninger til afvejning af rotorblade- 
ne.

Derefter gik vi over til gennemgang af halero- 
torens funktion, som ofte ikke bliver tildelt den 
opmaerksomhed (servicemaessigt), som den bur- 
de. Bl.a. ma vi desvaerre konstatere, at der stadig 
i dag saelges helikoptere, hvor halerotorbladene

er faestnet med kun et kugleleje, trods det at vi 
gang pa gang har set dette vaere arsag til havari, 
da det ikke kan holde i tengden. Vi udvekslede 
derfor erfaringer med alternative systemer.

Efter denne grundteggende teoretiske gen
nemgang gik vi over til at se pa de forskellige 
former for styresystemer. Dette blev gennemgaet 
meget grundigt bl.a. ved hjaelp af de medbragte 
helikoptere. Derved fik vi samtidig mulighed for 
at se forskellige helikoptere og here ejernes posi- 
tive/negative meninger om disse.

Da disse emner — og flere til — var uddebat- 
terede og sporgsmal fra deltagerne besvaret, stil
lede vi vores suit med medbragte klemmer el. 
smorrebrod fra det naermeste hotel. Derefter vi- 
ste K. H. en del af sine mange lysbilleder fra 
udenlandske helikopter- og stormodelkonkur- 
rencer. Desuden viste han en serie, som beskrev 
forlobet i konstruktionen af hans selvkonstrue- 
rede modelhelikopter: KH 5. Hermed var lorda- 
gens program slut, og der var mulighed for »al- 
mindelig« helikoptersnak og klargoring til son- 
dagens flyvninger. Det bor nok her naevnes, at 
enkelte piioter var blevet sa inspirerede af dagens 
helikoptersnak, at de ikke kunne vente med flyv
ning til sondag. Sa de gik ud og provestartede 
deres helikoptere trods den jyske nat (en meget 
mork nat) og det sene tidspunkt (ca. 0.30).

Efter et velassorteret morgenbord tog vi fat pa 
sondagens program, som efter planen skulle for- 
lobe med justering, trimning og flyvning.

Da morgenbordet var ryddet af vejen og du- 
gen fjernet, blev der plads til at fit helikopterne 
ind til eftersyn og justering, hvorved de sidste 
tekniske problemer blev lost.

Med materiellet i topform, store forventninger 
og et rimeligt godt vejr var vi klar til start af mo
torer og grundteggende justering. Inden dette 
blev vi imidlertid enige om, at nogie af de mere 
erfarne piioter skulle have mulighed for at af- 
tegge certifikatprove. Dette resulterede i 2 nye 
H-certifikater. Derefter havde vi set frem til en 
demonstration af K. H. Nielsens interessante 
selvkonstruktion KH 5. Dette var imidlertid ikke 
muligt, da han aftenen i forvejen ved demonstra
tion desvaerre havde glemt at slukke for »appa- 
ratet«.

Det var derfor nu tiden, hvor begyndermodel- 
lerne skulle trimmes og proveflyves. Dette forlob 
selvfolgelig ikke helt uden vanskeligheder. Men 
det lykkedes at fa alle modeller i luften med und- 
tagelse af en, som fik akutte radiovanskelighe- 
der, hvorfor yderligere forsog matte indstilles.

Ved middagsbordet blev der tid til en gennem
gang af nugaeldende konkurrenceregler og en 
tengere gennemgang af sikkerhedsforanstaltnin- 
ger og en kraftig pointering af, hvor vigtigt dette 
emne er. I den forbindelse orienterede K. H. 
Nielsen os om, hvordan de pa Nusernes flyvep- 
lads har lost sikkerhedsproblemerne pa fornuftig 
vis. Pa denne plads tillader man ikke start af he
likoptere inden for en afstand af 20-50 m fra til- 
skuere, hvilket ca. svarer til den afstand et losre- 
vet rotorblad kan flyve ved egen kraft.

Vi var nu naet sa langt hen pa dagen, at de der 
skulle med en faerge sa smat begyndte at bryde 
op, og vi andre tog endnu en rolig flyvning, in
den vi ved 17-tiden tog hjem. Med megen god in
spiration fra en tererig weekend og en fast be- 
slutning om at mode op ved naeste seminar, som 
vi haber kan lobe af stabelen engang i Iobet af 
det tidlige forar.

Til slut vil vi pa alle deltagernes vegne takke 
K. H. og Benthe for deres indsats og for at have 
stillet faciliteter til radighed ved seminaret.

PS: Styringsgruppen er meget interesseret i til- 
kendegivelse af hvilke emner man kunne onske 
behandlet ved kommende helikopterseminarer.

Klaus Petersen & Rasmus Larsen
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MILLER MODELS
praesenterer 
FANJETS

by Peter Nye

B.A.e HAWK
HAWK er en skalamodel af det briti- 
ske kamp/traenerfly i skala 1:71/2. 
Byggesaattet indeholder krop, luft- 
indtag og afgangsrar i let glasfiber. 
Vinger, halefinne og sideror i be· 
klaedt skum. Cockpit og landingslys 
i Lexan. Desuden transfers og man
ge vacuumformede detaljer i ABS. 
Spaendvidden er 132 cm, laengden 
156 cm og planarealet er 32 dm2.

BOSS 601 ducted fan
BOSS 601 er en ducted fan for moto- 
rer fra 10-15 cm3. Enheden er yderst 
effektiv og grundet dens beskedne 
dimensioner nem at indbygge. Kulfi- 
berforstaerkede impellerblade kan 
fas til brug ved saerlig kraftige moto- 
rer. Dimensionerne pa BOSS 601 er: 
Fanhus ydre diam. 14,0 cm, krave yd- 
re diam. 15,7 cm, fanhus laengde 12,2 
cm.

Endvidere forhandles Turbax 1, Top 
Flite, lyn-lim og motorer for ducted 
fan, bl.a. OS og K&B.

Miller Models
c/o H. C. Sorensen 
Provst Benzonsvej 39 st. tv.
2860 Soborg
Telefon 01-56 19 03 efter kl. 18.00

Miller Models er europaeisk agent 
for fan jets og dansk agent for Boss 
601

Referater
Fritflyvning

Jysk mesterskab 1982, 
d. 10. oktober, Skjern
Ialt 20 deltagere modte frem til Jysk mesterskab. 
Heraf fik ca. halvdelen noteret tider. Blaesten 
var til tider kraftig, men ind imellem var der sol- 
strejf med rolige perioder — der kunne flyves 
uden problemer, da der jo er plads nok.

En del af klasserne havde kun en enkelt delta- 
ger, sa et jysk mesterskab kunne fas med en en
kelt eller to starter.

Hardest var konkurrencen i A1 ekspert, hvor 
Finn Dahlin vandt med 3 max’er + noget mere 
— staerkt truet af Ole Vestergaard, som dog 
matte notere et 0 i sidste periode. Finn floj med 
en veltrimmet Sus, men omgas med planer om at 
bygge sig en Hot Max, sa maske skal Flensborg- 
folkene nu have lidt konkurrence.

Age Westermann vandt A2 beg, foran Dan- 
marksmester Jacob Jacobsen — vi ma habe, at 
de to fortsastter, sa der kan blive lidt bredere 
konkurrencefelt i A2 ekspert, nar de nu snart 
»rykker op«. Age og Jacob har allerede laert en 
del og kan blive farlige konkurrenter til vore eks- 
perter.

Beklageligt, at ikke flere modte frem, men 
maske er vi blevet lidt forvaente med flyvevejr ef
ter sommerens konkurrencer. Erik Knudsen

Chuckglider: 1. Ole Vestergaard 60 sek. Al-beg.: 1. Allan Tern- 
holm 139 sek., 2. Erik Lyhne 30 sek. Al-eks.: 1. Finn Dahlin 491 
sek., 2. Ole Vestergaard 432 sek., 3. Erik Knudsen 365 sek. A2- 
beg.: 1. Age Westermann 323 sek., 2. Jacob Jacobsen 276 sek.,
3. Jens P. Larsen 85 sek. A2-eks.: 1. Erik Jensen 590 sek. P-30:
1. Frank Dahlin 43 sek.

Palle-Cup d. 24. oktober,
T rollesminde/F avrholm
Palle-Cup blev afviklet i let regn pa en meget vad 
klovermark (isasr for os uden gummistovler). 
Det blev droppenes dag — kun 3 maxer blev op- 
naet. A2 eks. blev en stillingskrig mellem Palle 
Pedersen, Thomas Otte og Steffen Jensen. Sidst- 
naevnte havde ingen maxer, men vandt alligevel.

I A2-beg. viste Steen Hermansen en del flotte 
flyvninger og vandt stort. I A1 var Jes Nyhegn

ene mand og fik et meget paent resultat under de 
svaere forhold. Kristian Vilmann fik en masse fi
ne starter under 20 sek., men deltog ikke.

Christian la Cour

A l: 1. Jes Nyhegn 447 sek. A2-beg.: 1. Steen Hermansen 612 
sek., 2. Christian la Cour 359 sek. A2-eks.: 1. Steffen Jensen 765 
sek., 2. Palle Pedersen 739 sek., 3. Thomas Otte 729 sek., 4. 
Henning Nyhegn 407 sek.

Referater
Linestyring

Gauerslund Speed d. 11/9-82
Med deltagelse af godt halvdelen af Danmarks 
speed-entusiaster, afholdtes Gauerslund Speed. 
Det blev et taet lob mellem de to favoritter, hvil- 
ket resultatet tydeligt fortasller.

1. Leif Eskildsen ...................................  243,4 246,9 243,6
2.  Ote Poulsen .......................................  239,8 245,5 0

Vanersborgpokalen d. 18/9-82
Aviators modelflyvere deltog igen i ar i Vaners
borgpokalen i Sverige. Der var kun ca. halvt sa 
mange deltagere som de foregaende ar. Det skyl- 
des maske, at de svenske modelflyvere folte sig 
udslidte efter at have arrangeret VM i Oxelo- 
sund.

STUNT ekspert: Her var 9 deltagere. Den sven 
ske medaljetager ved VM Ove Andersson forte 
gennem hele konkurrencen og vandt suverasnt. 
Det danske hold var i god training og besatte de 
folgende 3 pladser + 7. pladsen ved debutanten 
Jens Kristensen.
1. Ove Andersson, S ............................................... ......... 4029 pt.
2. Henning Forbech, Aviator ............................................  3478 pt.
3. John Amnitzbell, A viator.............................................  3291 pt.
4. Johannes Thorhauge, Aviator ..................................... 31 !9 pt.
5. Kauko Kainulainen, S .................................................... 3111 pt.
6. Klas Ylandh, S ................................................................  2673 pt.
7. Jens Kristensen, A viator................................................  2365 pt.
8. Jan Bemdts'son, S ...........................................................2199 pt.
9. Ulf Selstam, S ................................................................. 1531 pt.

STUNT begynder: Pa trods af misforstaelser af 
det svenske begynderprogram smat nogle sma

Deltagerne ved Vanersborgpokalen i Sverige. Billedet har vi faet tilsendt fra Ulf Selstam.
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uheld klarede de danske semi-stuntere sig godt. 
Det blev til 2. og 3. pladsen.

John Amnitzbell
1. Ingvar Abrahamsson, S .................................................  1536 pt.
2. Peter Koch, Aviator ....................................................... 1257 pt.
3. Henning Nielsen, Aviator ............................................. 1215 pt.
4. Stellan Astrom, S .......................................................... 1165 pt.
5. Peter Andersson, S ........................................................  858 pt.
6. Martin Lindstrom, S .....................................................  576 pt.

Der blev desuden flojet combat og »combat- 
open«, dog uden dansk deltagelse. Herfra brin- 
ger vi ogsi resultaterne:
F2D Combat: 1. Per Stjarnesund, 2. Christian Johansson, 3. 
Leif Goransson, 4. Stefan Olsson, 5. Hakan Ostman, 6. B.-A. 
Fallgren, 7. Klas Ylandh, 8. Mats Franke, 9. Tomas Rasmussen, 
10. Ingvar Abrahamsson, 11. Anders Pettersson.

Combat-open: 1. Christian Johansson, 2. Ingvar Abrahamsson, 
3. Pelle Gelang.

1. Hostkonkurrence, 0 s t, 
d. 19. September 1982
Den fra ind- og udland beromte harde kerne 
modte op pa felleden til skumgilde.

I glederprs-combat deltog Benny Furbo, Dan 
Hune og Stig Moller. Vi besluttede som sa ofte 
for at flyve »alle« mod alle. Forste kamp mellem 
Benny og Stig vandt Benny i sin velkendte sikre 
VM-stil. Ved hjrelp af smiger mm. fik Dan og 
Stig — desvaerre forst efter kampen — at vide, at 
taktikken er at ligge lige i halen pa den anden — 
tage mange sma, tydelige klip, samt at blive i 
piushojde.

Anden kamp vandt Benny over Dan, der pa 
trods af god, aggressiv flyvning tabte pa klip.

Tredie kamp vandt Dan sikkert over Stig, der 
stadig forholdsvis nemt — og til alles fryd — kan 
lokkes til jordvarmeboringer.
1. Benny Furbo, Kjoven
2. Dan Hune, Kjoven
3. Stig Moller

I diesel-combat deltog i stedet for Dan Hune Stig 
Henriksen, der som Stig Moller flyver med 
skummodeller, dog er Stig Henriksens modeller 
noget mere speed-praegede (sma, tynde modeller 
— men dog med ydervinge).

Forste kamp vandt Benny over Stig Moller 
uden klip, men med 15 sek. jordtid. Benny fort- 
satte med at vinde over Stig Henriksen, der hav- 
de lidt motorvrovl (koks eller kul). Tredie kamp 
vandt Stig Mailer pa klip mod Stig Henriksen i 
en meget jaevnbyrdig kamp med jaevnlige kont- 
rollerede linesammenfiltringer.
1. Benny Furbo, Kjoven
2. Stig Moller
3. Stig Henriksen, Windy

Efter konkurrencen blev der traenet en 5-6 kam- 
pe blandet, hvoraf en af dem end:e — ec 5-: ■ ? 
til Dan over Benny. En afslappe: gee ·: - · _r- 
rence, som flere pa Sjaelland burde ir.eiie - ;

Sue Me ier

TEAM-RACE: FAI team-race kunne afgerei 
takt med at piloterne fik blodomlabet i gang 
hajrearmen. Hastigheden gik ned til 19.2-19.5 
sek. for 10 omgange.
1. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet:

4:04,8 4:08,6 ":32.5
2. Hans Geschwendtner/John Mau, Comet/635:

3:53,4 3:35,4 "41.1

Hostkonkurrence Vest,
Aalborg d. 26/9-82
Selvom der var ankommet modstandere fra est- 
siden af Valby Bakke, var deltagerantallet lille

og domineret af medlemmer af den arrangerende 
Aviator-klub. Det regnede ikke, sa vejret var 
godt, selvom sjaellaenderne rystede noget pa ho- 
vedet af, hvad der blev betegnet som en mild 
Aviatorbrise. Der blev da kun meldt kuling.

De lette luftninger reducerede deltagerantallet 
yderligere, sa stsevnet blev afholdt uden der blev 
taenkt meget pa den udarbejdede tidsplan og 
uden de store problemer med at skaffe officials.

Ved 15-tiden var alle fasrdige til de sidste Hin
der med folgende prtemieoverraekkelse og Avia- 
tor-damernes store kaffebord, der blev nydt med 
stort velbehag.

STUNT: Ni deltagere havde meldt sig til stunt- 
ekspert og tre til stunt-begynder, men pa grund 
af det darlige vejr blev deltagelsen meget mindre.

I stunt-beg. meldte en fra dagen f0r og en und- 
lod at komme, sa Jan Ovesen, Aviator, vandt ud 
at flyve.

I stunt-eks. hoppede to fra pa grund af vejret 
og en pa grund af svigtende motor, sa kun 6 kom 
ud at flyve.

Ogsa dette tal blev hurtigt reduceret, idet 3 
mand styrtede: John Amnitzboll, Jens Kristen- 
sen og Henning Forbech. John slap billigt, hvor- 
imod de to andre ma se sig om efter nye model
ler.

Kun Jan Steen Jensen, Leif O. Mortensen og 
Johannes Thorhauge fuldforte, og det endda alle 
tre flyvninger. selvom de ikke viste det helt store.

Det blev Jan. der lob af med sejren, mest fordi 
bass model var stabil i det staerkt blaesende vejr. 
Efter hair, kom Leif og Johannes. Og det skal si
zes. a: ae" var en god praestation at fuldfore i det

. Jin Steen Jeisei. Aviator............................................. 2838 pi.
2. Leaf O. Morteisen, A viator...........................................2567 pi.
3. Johannes Thorhauge, Aviator ..................................... 2518 pt.
-  Henning Forbech, Aviator............................................1100 pt.
5. John Amnitzbell, A viator.............................................  150 pt.
6. Jens Kristensen, Aviator................................................  0 pt.

TEAM-RACE: Fire hold havde meldt sig, heraf 
to fra Haderslev, Kurt Pedersen/Kare Nielsen og 
Carsten/Henrik. De dukkede op allerede lordag 
for at fa god tid til at trasne. Lordagens »lette 
brise« fratog dem lysten (og Carsten/Henrik en 
Nelson Mk 100), sa da vi fik rigtig Aviator-blaest 
sendag, besluttede begge hold at overvage de 
0vriges udfoldelser fra det lune klubhus. Tilbage 
blev si Peter Sejersen/Bjarne Schou fra Arhus

og Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge fra 
Aviator.

Begge hold var glade for 2-mands heatene, da 
blaesten gjorde valg af stoppested til en vigtig 
sag. Heatene forlob uden den store dramatik 
med rimelige tider til begge hold.

I finalen turde Jesper/Carsten ikke stole pa 
vejrgudernes fortsatte velsignelse og tog derfor 
reservemodellen. Det gjorde Peter/Bjarne til fa- 
voritter. De lagde sig da ogsd i spidsen og fik 
hurtigt et solidt forspring, da Jesper/Carstens 
Mk. 2 viste megen selvstasndighed ved selv at 
regulere kompression og braendstof med deraf 
folgende store variationer i flyvefart.

Godt midtvejs kostede en knaekket dysenal 
Bjarne/Peter sa megen tid, at Jesper/Carsten 
kunne snige sig i mal i den lidet imponerende tid 
9.30, ca. 50 sek. foran Bjarne/Peter.
1. Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:

4:12,5 3:47,5 9:30,0
2. Peter Sejersen/Bjarne Schou, ALK:

4:13,9 3:52,8 10:21

GOOD-YEAR: Tordenskjolds haer var her redu
ceret til de to Aviatorhold, der selvom bltesten 
kostede flyvefart og en bid af en propel i ny og 
nas, praesterede tider omkring 4:20.

Jesper/Carsten floj vanen tro hurtigst, men 
satte nassten lige sa meget til i stoppene, da lan- 
dingsstellet fjedrede de forkerte steder, og Jesper 
ikke var helt dus med motorens startprocedure. 
Dette betod, at i begge heatene og finalen var re- 
sultatet uvist indtil de sidste fa omgange.
1. Jesper Bu'.h Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:

4:19.3 4:28,1 8:46,8
Johs. Thorhauge/John Amnitzbell, Aviator:

4:47,4 4:23,5 9:16,6

SPEED: Her var det kun Tordenskjold (alias 
Ole Poulsen), som var dukket op for at byde 
vejrguderne og teknikken trods.

Vinden var den gale vej rundt om standeren, 
sa Ole m&tte lade sig noje med godt 240 km/t. 
Dette var dog nok til en komfortabel sejr.
1. Ole Poulsen, Arhus ................................................241,01 km/t

FAI COMBAT: I den barske vind blev combat- 
modellernes konstruktion samt piloterne sat pa 
en hard prove, der bl.a. resulterede i, at Stig 
Moller trak sig ud af konkurrencen, inden den 
begyndte, da stodstangen ikke kunne holde til 
presset. Benny Furbo matte i finalen indse, at 
trekanterne ikke kunne holde.
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De fleste kampe endte med sammenstod og 
jordtur uden de helt store jagter, men alligevel 
blev der ydet en paen indsats fra deltagerne. 
Bjarne var tilsyneladende sa grebet af team-race, 
at han helt glemte, at det i combat ikke gaslder 
om at ligge forrest.

En af de meget glaedelige ting, som naturligvis 
ogsa kan bemaerkes ved andre konkurrencer, er 
den meget hoje standard inden for mekaniker- 
arbejdet, hvor alie deltagerne var over interna
tional standard, blot med det store problem, at 
alle modellerne var gronne.

En sasrlig tak til dommeren Jan Ovesen og de 
hjaelpsomme Aviator-piger. Benny Furbo
1. Bjarne Schou, Arhus
2. Benny Furbo, Kjoven
3. Jan Steen Jensen, Aviator
4. Lars Therkelsen, Arhus
5. Jens Kristensen, Aviator

Kobenhavns mesterskab, 
d. 17. oktober 1982
TEAM-RACE: Team-race, der jo er den racer- 
klasse man naermest pr. tradition accellererer i, 
hvis man er dansker, viste her sin umadelige po
pularity, idet ikke mindre end 4 hold modte op, 
hvilket vistnok er kobenhavnsk rekord for denne 
sasson.

I 1. heat viste Kurt Pedersen/Kaare Nielsen, at 
de pa trods af lordagens udskejelser er to, der 
st&r sammen om ikke andet sa for at stotte hin- 
anden i dansk modelflyvning, idet de udklassere- 
de det nye hold fra det overbserende grins by, 
nemlig Peter Sejersen/Bjarne Schou med ikke 
mindre end IVi sek.

I 2. heat viste Jens Geschwendtner/Luis Peter
sen over for Hans Geschwendtner/John Mau, 
hvordan team-race bor flyves, idet de i overlegen 
stil udklasserede ex-verdensmestrene med en 
margin sa stor som 1,8 sek, Efter forste runde sa 
det s&ledes ud til, at man ikke bare kunne kom- 
me som Danmarksmestre og tro, at den hellige 
KM-finale er vel forvaret — Hans/John la nem
lig til at skulle forbedre, hvis de ville have en 
chance i det eksklusive selskab,

1 2. rundes 1. heat skete der sa det, at John i 
saedvanlig overlegen stil sendte modellen afsted i 
sidste stop (jo, det blev det sidste), men desvasrre 
havde han taget fejl af retningen, sa Hans fik 
den kortvarige fornojelse at se en Klotzon for- 
fra, hvorefter Bjarne folte sig lidt alene i midten, 
mens han travede videre mod 3:53,1.

I 2. heat forbedrede Kurt/Kaare dagsrekorden

med 4/10 sek., men Jens/Luis benyttede lejlig- 
heden til at komme lidt ud af trim.

I finalen viste Peter, at han efter endt civilin- 
genioreksamen (tillykke!) er begyndt at studere 
til verdensmester, idet han i fin stil kopierede 
John og sendte modellen ind til Bjarne, der pa 
trods af visse evner for uforudsigelig flyvning ik
ke havde taget combatreflekserne pa den dag, og 
da Bjarne ikke, som han plejer at overleve pa i 
combat, kunne fortsastte med reservemodellen, 
matte de se sig henvist til 3. pladsen. Endelig 
matte Jens/Luis se sig slaet pa trods af alle de 
taktiske fif de som et erfarent internationalt hold 
kunne komme i tanker om. Nok mest pa grund 
af Kaares hurtige stop, som nok skyldtes hans 
modvilje mod at have hovedet nedad for laenge 
af gangen efter lordagens party.
1. Kurt Petersen/Kaare Nielsen, Haderslev:

3:46,0 3:45,6 7:50,8
2. Luis Petersen/Jens Geschwendtner, Comet:

3:53,9 4:06,9 8:17,4
3. Bjarne Schou/Peter Sejersen, Aarhus:

3:53,5 3:53,1 0
4. Hans Geschwendtner/John Mau, Comet/635:

3:55,7 0

GOOD-YEAR: I Good-Year deltog et af de i 
denne klasse efterhanden utaliige far/son-hold, 
nemlig Jorgen/Jesper Bobjerg mod Comets nye 
hab Bjorn Hansen/Henrik Strobaek.

1. heat udviklede sig stille og roligt — lidt for 
stille og roligt i Comet-pittet efter resultatet at 
domme, med det resultat, at familieholdet fik 
dagens hidtil mest overlegne sejr — 13 sek.

Til 2. heat havde far/son tunet modellen med 
et ekstra kort understel, der skulle formindske 
luftmodstanden, men det viste sig at vaere en 
fejlinvestering, idet det tunede understel var en 
vaesentlig arsag til stasrkt forlsengede stop i dette 
heat, og da Bjorn var blevet gode venner med 
Paletto-fix-Rossien, blev Comet-folket 1. vaslge- 
re i finalen.

Denne blev hurtigt afgjort, idet far/son havde 
problemer allerede i 1. stop og Bjorn/Henrik 
kunne nu kore titlen hjem med den stabile sik- 
kerhed, som kun lang tids rutine og intensiv trae- 
ning giver.
1. Henrik StrobEek/Bjorn Hansen, Comet:

4:59,0 4:39,7 9:30,7
2. Jorgen Bobjerg/Jesper Bobjerg, Windy:

4:46,0 5:20,8 9:50,9

COMBAT: Pa grund af unionsmodet kunne
man med en vis rimelighed habe pa et godt be-
sogt staevne pa faelleden, men sadan skulle det 
ikke blive. Der blev godt nok flojet FAI- og

Diesel-combat, men med kun fire deltagere i 
hver klasse.

Den kraftige blaest gjorde det temmelig be- 
svaerligt for dieselfolkene — det mindste host fra 
motoren, og modellen flaksede helt vildt pa li- 
nerne. Nok mere underholdende for tilskuerne 
end morsomt for piloterne.

Der blev vejret tiltrods vist megen god combat
— man ma nok endnu en gang konstatere, at 
glodemodellerne klarer sig et nummer bedre end 
dieselmodellerne i kraftig blaest.

Det blev ikke det helt store skum/balsagilde
— folk er ved at have paent styr pa sagerne. Der 
blev dog lukket et par modeller op, men der 
abenbaredes ikke nogle nykonstruktioner ved 
den lejlighed.

Maske en og anden har undret sig over, hvad 
glaede Uffe Edslev har af, at han kan stalle sine 
modeller rundt i ganske sma loops. En af fidu- 
serne fik vi demonstreret pa faelleden, idet strea- 
meren i en af Uffes kampe ikke foldede sig helt 
ud. Jo — hvor andre ma lande for at klare aerter- 
ne, lader Uffe bare modellen loope i ca. 1 meters 
hojde ud for mekanikeren, der sd i ro og mag 
kan vikle streameren ud. Ganske fikst — men 
lovligheden derved er nok tvivlsom.
FAI-combat:
1. Benny Furbo, Kjoven
2. Asger Bruun-Andersen, Sydfyn
3. Uffe Edslev, ALK
4. Stig Moller

Diesel-combat:
1. Stig Henriksen, Windy
2. Stig Moller
3. Benny Furbo, Kjoven
4. Asger Bruun-Andersen, Sydfyn

Referat ved Henrik Strobaek og Dan Hune.

Arhus Staevne d. 24/10-82
Konkurrencen startede kl. 10.00 med trimning. 
Vejret var koldt, men ellers tort og stille. Arran- 
gementet var for en gangs skyld rimelig godt or- 
ganiseret.

TEAM-RACE: 1 team-race var fire af de fern 
hold nystartede. Det gamle hold Carsten Thor- 
hauge/Jesper Rasmussen slog deres lands- 
holdsplads fast med ny personlig rekord pa 
3:40,0. De var ogsa urorlige i finalen.
1. Carsten Thorhauge/Jesper B. Rasmussen, Aviator:

3:44,5 3:40,0 7:49,0
2. Kurt Pedersen/Kaare Nielsen, Haderslev:

3:52,7 3:49,6 8:11,2
3. Bjarne Schou/Peter Sejersen, ALK:

4:40,0 3:55,4 8:33,0
4. Jorgen Kjcerg£rd/Jorgen Bobjerg, Rydhave/Windy:

4:10,9 5:26,0
5. Johannes Thorhauge/John Amnitzboll, Aviator:

4:57,1 0

GOOD-YEAR: Her fik vi lejlighed til at se Hen
ning Forbech pa slap line. Han og Jan Steen Jen
sen kunne dog ikke bide skeer med Johannes 
Thorhauge/John Amnitzboll, der for det meste 
havde stramme liner.
1. Johannes Thorhauge/John Amnitzboll, Aviator:

4:35,0 4:21,6 8:56,4
2. Henning Forbech/Jan Steen Jensen, ALK/Aviator:

5:19,3 0 9:13,7
3. Carsten Thorhauge/Jesper B. Rasmussen, Aviator:

0 0

SPEED: 1 speed var Leif Eskildsen suveraen vin- 
der med 237 km/t. Han havde ikke konkurrence 
fra andre deltagere.

MOUSE-RACE: Uofficiel konkurrence flojet 
med 8 meter line og 72 omgange.
1. Lars Therkelsen/Henning Forbech, ALK: 3:44,0
2. Preben Carlsen/Heine L. Larsen: 0

Referat ved Lars Therkelsen og Peter Sejersen.

Combatfinalen 
ved Kobenhavns- 
mesterskabet — 

til venstre Stig 
Henriksen, der 
vandt over Stig 

Moller. Dommer 
Uffe Edslev lager 

sig en lur, mens 
de to klarer 
certerne.....
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ings-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 
85 kr., for seniormedlemmer 200 kr. Ind- 
meldelse sker ved at indbetale kontingen- 
tet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen 
P. S. Krayersvej 28A,
8270 Hojbjerg 
Tlf. 06-27 13 28.

Distriktsledere:
Distrikt 0st (ost fo r  Storebcelt): 
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4C, 2620 Albertslund 
Tlf. 02-64 29 51.
Distrikt Vest (vest fo r Storebcelt): 
Bjarne Jorgensen 
Naesbyhave 66, 5270 Nassby 
Tlf. 09-18 02 30.

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

Orientering fra 
Fritflyvnings- 

Unionen

Konkurrencekalender
5/12 Distriktskonkurrencer 
2/1 Distriktskonkurrencer 
6/2 Distriktskonkurrencer

Kontingent for 1983
I lobet af december maned vil alle medlemmer fa 
tilsendt girokort til betaiing af kominge: for 
1983. Betal venligst hurtigt — det v:: \sere en 
hjselp for sekretariatet.

Indendersflyvning
I det forlobne Sr har der vaeret en del imeres.se 
for denne form for flyvning. Og vi skal allerede 
nu gore opmasrksom pa, at der i april maned 
1983 vil blive afholdt DM for indendorsmodei- 
ler, sandsynligvis i samme hal i Flensborg som 
sidste ar. Der er dog mulighed for at vi kan fa 
lov til at bruge en af hallerne i Herning-halleme, 
hvor der er noget hojere til loftet end i Flens- 
borg. Mere om det senere!

Husk, at det ikke er svaert at bygge indendors- 
modeller — uanset om det drejer sig om mikro- 
filmmodeller, papirbeklaedte Easy-B modeller, 
peanut-modeller eller indendors chuckglidere. 
Du kan finde tegninger og beskrivelser i de gam- 
le numre af Modelflyve Nyt — specielt den store 
tema-sektion i nr. 1/82.

Hvis du skal have kobt specielle indendorsma- 
terialer, kan du bestille hos Erik Knudsen inden 
d. 15. december:

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

Al-ratingliste
Heinzi Lorenzen og andre af vore skrappe Al- 
flyvere har laenge onsket sig en ratingliste for 
Al-eksport (F1H), men pa grund af det store ar- 
bejde forbundet med at udarbejde sadan en liste 
og fordi der ikke udtages landshold i klassen, er 
der hidtil ikke lavet nogen liste.

Nu har Olaf Ernst imidlertid udarbejdet en ra
tingliste i forbindelse med EDB-arbejde i gymna- 
siet, sa nu kan Al-flyverne afltese deres indbyr- 
des styrkeforhold med alle de forbehold for fejl, 
som man mS tage for en sadan ratingliste. Tallet 
i parantes efter ratingtallet er antallet af flojne 
konkurrencer.

Ratingliste for F1H pr. 15/9-1982:
1. Hugo Ernst ........................................................21 (3)
2. Heinzi Lorenzen...................................................... 11 (3)
3. Jorgen Korsgaard ..............................................10 (3)
4. OleBrauner .....................................................  4(1)
5. Christian Sennels.............................................  2(1)
5.FinnDahlin .....................................................  2(1)
7. Leif Ejskjser.....................................................  1(1)
8. Ole Vestergaard Pedersen...............................-2(1)
9. Otto Pedersen...................................................-5 (2)

10. Niels Jorgen Madsen .......................................-6  (2)
11. Finn B jerre.......................................................-24(1)
12. Bjarne G eipel........................................................ -28 (1)

Teknisk Afdeling
Da det er lang tid siden, vi har bragt listen over 
specielle fritflyvnings-ting, sa er den her endnu 
engang:

Timere:
KSB termiktimer.................................... kr. 85,-
SeeligFlA, 1 funktion........................... kr. 110,-
Seelig FIB, 3 funktioner.........................kr. 140,-
Seelig !ΛΑ, 4 funktioner.........................kr. 140,-
Seelig F1C, 4 funktioner .......................kr. 170,-
(FlC-timeren tages kun hjem pa bestilling).

Towmaster plast-hojstartsspil................kr. 55,-

Motorgummi:
Pirelli er for tiden ikke pa lager, da det ikke er

Fritf lyvnings- 
byggesaet

sus
Byggesaet t den kendte fritflyvende 
A1-svaevemodel kan ieveres for kr. 
75,- + kr. 8.- til porto.
Mode en er saerdeles velflyvende og 
meget egnet som begyndermodel til 
ungdomsskole- og klubkurser.

INITIUM
Byggesaet til fritflyvende svaevemo- 
del i klasse A2 konstrueret af Finn 
Bjerre. Pris kr. 140,- + kr. 8,- til porto. 
Modellen er meget velflyvende og er 
velegnet til konkurrencebrug. Kan 
anbefales som model til noget erfar- 
ne modelflyvere — f.eks. ungdoms- 
skoleelever, der har bygget SUS.

Otto Petersen
Fruervej 7, 4621 Gadstrup 

Tlf. 02-39 04 43

Julegave-ideer
HIGH POW ER STARTER

Pilot High Power Starter. For moto- 
reroptil 12 cm3....................kr. 608,-

Thunder Tiger omdrejningstseller.
Tre omrader: 0-8.000, 0-16.000 og 0- 
32.000 omdr./min.................. kr. 635,-

Strygejern til varmeklaebende folie 
og veev. Med termostat. Lav vaegt — 
let at arbejde med ...............kr. 225,-

Power Panel med IC regulator. Giver 
glodestrom 1,5 V og pumpestrom 6 V 
fra 12 V akku. Leveres komplet med 
bananstik og klemmer.........kr. 266,·

Z-Bender, alle tiders vaerktoj til at 
bukke styretojsforbindelser. kr. 140,-

Silver Star Models
Sjaellandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 03 57
— forende i modelfly siden 1960 —
Vi oplyser gerne om nasrmeste 
forhandler.
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Det kan antid betale sig 
at kobe FUTABA 
RC-anlaeg og tilbehor 
hos TRANSMERC
Futaba 2GS, AM 27 MHz anlaeg m. 1 
servo samt diverse tilbe lw . Kr. 427,-.
Futaba FP-2L, AM 27 MHz anlaeg m. 
1 servo samt div. tilbe lw . Kr. 505,·.
Futaba FP-3L, AM 27 MHz anlaeg m. 
1 servo samt div. tilbe lw . Kr. 583,-.
Futaba FP-4L, AM 27 MHz anlaeg m. 
1 servo samt div. tilbe lw . Kr. 858,-.
Futaba FP-4L, FM anlaeg m. 1 servo 
samt div. tilbehor. Kr. 995,-.
Futaba 5FG, FM anlaeg, sender m. 
dual rate/exponentialstyring, mixer 
til flere kanaler, ATV og ATL system 
indbygget, alle servoer kan vendes 
fra sender. 5 kanaler. Med saettet fol- 
ger sender, modtager, NC akku til 
sender og modtager, Futaba dobbelt 
oplader, 1 servo samt diverse tilbe
lw . Kr. 1.791,-.
Futaba 7FG, som Futaba 5FG, dog 
m. 7 kanaler. Med 1 servo, kr. 2.112,-.

Futaba servoer og tilbehor 
passer til Robbe anlaeg:
Futaba servoer
FP-S7 ................................................................ kr. 224,·
FP-S8 ................................................................ kr. 276,·
FP-S11 .............................................................. kr. 230,-
S e jlv in d e ........................................................... kr. 632,-
FP-S20 .............................................................. kr. 279,·
FP-S21 .............................................................. kr. 299,·
FP -S 23.............................................................. kr. 175,·
FP -S 24.............................................................. kr. 366,·
FP-S25 s e jls e rv o ............................................ kr. 230,-
FP-S26 .............................................................. kr. 190,-
FP -S 27.............................................................. kr. 198,-
FP-S21G ...........................................................kr. 299,-
FP-S21H ...........................................................kr. 299,-
FP-S24H ...........................................................kr. 355,·
FP-S26G ...........................................................kr. 190,·

Futaba modulservoer
FP-S107 ............................................................kr. 265,·
FP-S120 ............................................................kr. 279,-
FP-S121 ............................................................kr. 299,·
FP-S124 ............................................................kr. 366,·
FP-S126 ............................................................kr. 190,·
FP-S121G ........................................................ kr. 299,·
FP-S121H ........................................................ kr. 299,·
FP-S124H ........................................................ kr. 355,·
FP-S126G ..................................................... . kr. 190,-

Futaba modtagere
2 kanals modtager, AM 27 M H z ................. kr. 258,·
6 kanals modtager, AM 27 M H z ................. kr. 385,·
4 kanals modtager, FM 35-40 M H z ............kr. 435,-
6 kanals modtager, FM 35 M H z ................. kr. 633,·
7 kanals modtager, FM 35 M H z ................. kr. 665,·
8 kanals modtager, FM 35-40 M H z ............kr. 665,·

Futaba modtagerakku’er
4.8 V x  250 m A ..............................................kr.110,·
4.8 V x  450 m A ..............................................kr.110,·
4.8 V x  1000 m A ............................................kr. 185,-

Diverse Futaba tilbehor
Forlaengerledning ......................................kr. 24,50
Y -kabe l...........................................................kr. 58,50
S e rvo ledn ing ................................................kr. 13,00
B a tte rile d n in g ..............................................kr. 13,00
K rysta ller pr. sae t........................................kr. 120,00

TRANSMERC
Naestvedvej 73, Bdrse, 4720 Praesto 
Telefon:
03-79 02 02 man-fre kl. 9.00-15.30 
03-79 19 55 man-fre kl. 15.30-18.30 

samt lor. kl. 9.00-12.00

muligt at fa noget. Mdske kan det fas igen medio
1983!
FAI Supply:
1 x6 mm, ca. Vi kg .............................. kr. 120,-
1 x 1,5 mm, ca. Vi k g ...... .....................kr. 120,-
1 x 2,4 mm, ca. Vi k g ............................kr. 120,-
1 x 3 mm, ca. Zi kg .............................. kr. 120,-
1 x4,5 mm, ca. Vi k g ............................kr. 120,-
Hvis nogen er interesseret, kan vi godt afveje 
mindre portioner, f.eks. 50 eller 100 gram. Pri- 
sen vil vaere henholdsvis 12 og 24 kr.

Betalingen sker lettest i form af en almindelig 
dansk check. Husk at skrive folgende adresse pa 
kurverten:

Jurgen Korsgaard 
Ahornweg 5, D-2397 Ellund 
Vesttyskland.

Konkurrenceindbydelser
Distriktskonkurrencer farste sendag 
i hver maned
I begge distrikter flyves der distriktskonkurren
cer forste sondag i hver maned i vinterhalvaret. I 
december flyves der saledes d. 5.

Konkurrencen i distrikt Vest er decentral — 
dvs. at man tager sine 5 starter (i chuckglider 
flyves der dog 2x5 starter, idet man tager to 
starter i hver periode, hvoraf den bedste tasller) 
og sender sit resultat til distriktsleder Bjarne Jor
gensen, Naesbyhave 66, 5270 Odense N. Husk, 
at tidtagning skal ske efter de normale konkur- 
renceregler.

I distrikt 0st flyves konkurrencerne pa Trol- 
lesminde eller Favrholm ved Hillerod. Modetid 
kl. 10.00. Der flyves perioder, og der flyves alle 
klasser.

Evt. aflysning meddeles af distriktsleder Palle 
Pedersen pa tlf. 02-64 29 51 mellem kl. 8.00 og 
8.30 pa konkurrencedagen.

I distrikt Vest er der ingen aflysningsordning 
— det er op til deltagerne selv at vurdere, om 
vejret pa deres egn er brugbart til at flyve i.

Jugoslaviske staevner 1983
Ved EM indbod de jugoslaviske deltagere til to 
konkurrencer i Jugoslavien naeste ar. Forst Soko 
Cup i Mostar d. 20. august. Ugen efter til Livno 
Memorial Izel Kurtalich d. 27. august.

Jugoslaverne fortalte, at pladsen i Livno er 
10 x 20 km helt flad graesmark — den er altsa be- 
tydelig storre end pladsen i Mostar, der »kun« er 
ca. 3 x 12 km flad graesmark.

Livno ligger smi 100 km fra Mostar, som igen 
ligger ca. 50 km fra Adriaterhavet. Der skulle 
altsd vaere basis for en modelflyvesommerferie 
med afstikkere til den dejlige badestrand langs 
Adriaterhavet.

Orientering fra 
CL-unionen

Danmarksrekorder
Som naevnt i referatet fra DM blev der ved dette 
mesterskab sat tre nye Danmarksrekorder. 1 
Good-Year forbedrede Jesper Buth Rasmussen 
og Carsten Thorhauge rekorden over bade 100 
og 200 omgange til 4:06,5 for 100 omg. og 8:12,1 
for de 200 omgange. 1 team-race tangerede John 
Mau og Hans Geschwendtner deres egen rekord, 
s4 tiden nu er nede pa 7:26,9.

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er 
den danske landsorganisation for mo- 
delflyvning med linestyrede modeller. 
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae- 
roklub og Federation Aeronautique In
ternationale. Arskontingentet er 125,-kr. 
for direkte medlemmer. Medlemskab 
kan ogsa opnas gennem indmeldelse i en 
af de klubber, der er tilsluttet unionen. 
Nasrmere oplysninger herom fas 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.

Nye udtagelsesregler 
i stunt og combat
Unionen har pa et bestyrelsesmode den 16/10 
vedtaget nye regler for udtagelse til landsholdet i 
klasse F2B og klasse F2D. Landsholdet udtages 
pa grundlag af 5 konkurrencer i den forudgaen- 
de sasson efter gaeldende pointsystem. De 5 kon
kurrencer skal vaere DM samt 2 a hver side af 
Storebaelt. Kun de 4 bedste konkurrencer tasller 
med. Udtagelseskonkurrencerne udpeges af 
unionens bestyrelse ved arets begyndelse.

Valg
1 henhold til lovene udskrives der hermed valg til 
unionens bestyrelse i hovedpostnummeromra- 
derne 3, 5, 7 og 9. Desuden skal der pa tvaers af 
hovedpostnummeromraderne foreslas en sekre- 
taer.

Forslag til kandidater skal vaere unionen i 
haende senest 15. december, saledes at afstem- 
ningen kan afsluttes inden den 1. januar.

Kontingent
Sa er tiden igen inde til betaling af kontingent, 
som for personlige medlemmer er 125,- kr. og 
for klubmedlemmer 100,- kr. Medlemslister og 
indbetalingskort er sendt ud og skal af hensyn til 
et evt. kampvalg vaere unionen i haende senest 
15. december.

Konkurrencekalender for 1983
0nsker om konkurrencer i 1983 bedes indsendt 
senest 15. dec., sa den faerdige kalender kan 
komme i Modelflyve Nyt nr. 1/83. Antallet af 
officielle konkurrencer er fastsat til 14.

Sekretaerens opgaver
Da der i ar skal vaelges en ny sekretaer, har jeg la- 
vet en stillingsbeskrivelse, som er godkendt af 
bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at overtage 
mit job, kan du fa tilsendt beskrivelsen, sa du 
kan danne dig et rimeligt indtryk af arbejdets 
omfang.
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RC-unionen er den danske iandsorgani- 
sation for modelflyvning med radiostyre- 
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge- 
lig Dansk Aeroklub og Federation Aero- 
nautique Internationale. Arskontingen- 
tet er kr. 150,-. Ved indmeldelse skal der 
altid betales et fuldt arskontingent. Med- 
lemmer, som indmeldes i arets sidste 
halvdel, vil automatisk fa overskydende 
belob refunderet i nasste ars kontingent- 
opkraevning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik- 
sen, Falcon (formand), Gejsingvej 
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58 
83, luftkaptajn Jens P. Jensen, KFK, 
(naestformand), tandlasge Bjorn 
Krogh, NFK, bankdirektor Ole 
Meyer, Sydsjsellands RFK, program
mer Preben Norholm, Midtjysk 
Mfk., bankprokurist Flemming Pe
dersen, Nuserne, fuldmaegtig Ole 
Wendelboe, RFK.

Sportsligt udvalg:
Programmer Preben Norholm, 
Godth&bsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Vaerkforer Gunnar Olsen 
Klempegardsvej 6, 4140 Borup 
Tlf. 03-62 68 35.

Svcevemodeller
Laerer Philip Emborg Jensen 
Kirke Alle 46, l.th., 7800 Skive 
Tlf. 07-52 18 36.

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

Helikoptermodeller
Landbrugsmedhjaelper Rasmus Lar
sen
Over Kaerbyvej 84, 5300 Kerteminde 
Tlf. 09-32 12 58.

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

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

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

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup 
Tlf. 06-22 63 19.
Giro: 3 26 53 66.

Orientering fra 
RC-unionen

Husk kontingent
Kontingentet til RC-unionen for 1983 er forfal- 
det til betaling. Hvis du endnu ikke har betalt, sa 
vil det vaere en god ide at fa det gjort nu, da der 
ellers vil blive problemer med levering af naeste 
nummer af Modelflyve Nyt.

Skulle det alligevel blive nodvendigt at sende 
et rykkergirokort, vil der vaere pafort et rykker- 
gebyr pa 10,- kr.

De, der ikke fornyer medlemskabet, vil ikke 
vaere forsikret efter 31. december 1982, og det 
kan isaer fa betydning for dem, der flyver med 
jumbo-modeller, da det ikke er tilladt at flyve 
med jumbo-modeller uden RC-unionens udvide- 
de forsikring.

Skulle man af forskellige arsager onske at 
blive udmeldt af RC-unionen, kan man gore se- 
kretariatet en stor tjeneste ved at meddele dette i 
stedet for at lade vaere med at betale.

Det vil ogsa vaere en stor hjaelp, hvis man 
meddeler, nar man har aendret adresse.

Ny klub
Sa kan vi igen byde velkommen til en ny klub, 
nemlig Grindsted RC-klub v. hr. Soren Ander
sen, Skovgardsvej 15 B, 7200 Grindsted, tlf. 05- 
32 41 12. Flyvepladsen ligger 1,5 km sydvest for 
Grindsted (se skitsen).

Ny kontaktmand
Esbjerg Modelflyveklub har faet ny kontakt
mand, Robert Jessen, Rolighedsvej 29, 6700 
Esbjerg, tlf. 05-15 19 43.

Sceby Modelflyveklub har ogsa faet nye kon
taktmand, og det er Erik Christensen, P. 
Munksvej 58, 9300 Saeby, tlf. 08-46 21 44.

Nye adresser
Kontaktmaendene ved Odense Model-Flyveklub 
og Sonderborg Modelflyveklub har aendret ad
resse, og de er som folger:

Jan Schwartz, Sonderborg Mfk. er flyttet til: 
Dybbolsparken 10 E, 6400 Sonderborg.

Poul Rasmussen, Odense Mfk., er flyttet til: 
Chr. Koldsvej 12, 1., 5000 Odense C, tlf. 09-17 
94 78.

H-certifikater
009 Elo Petersen, KFK
010 Eric Huber, KFK

A-certifikater
392 Mogens Jensen, Vestsjaellands Mfk.
393 Peter Skov Hansen, Borup Modelflyvere
394 Knud Juel, Lollands RC-klub
395 Niels D. R. Nielsen, Nuserne
396 Christian Christensen, Nuserne
397 Palle Hansen, Borup Modelflyvere
398 Rudi Tonnesen, Den rode Baron
399 Preben JEnsen, Sonderborg Mfk.
400 Peer Hinrichsen, Sonderborg Mfk.
401 Per Petersen, Nordvestjydsk RC-klub
402 Thom Christensen, Saeby Mfk.
403 Knud Elversoe, Saeby Mfk.
404 Per Steen Nielsen, Comet
405 Torben Stig Nielsen, Comet
406 Benny Stig Nielsen, Comet

Repraesentantskabsmedet
RC-unionens arlige repraesentantskabsmode 
blev afholdt sondag d. 24. oktober pa Hotel Ny- 
borg Strand. Af 67 klubber var 28 repraesenteret 
med 74 stemmer af 125 mulige. Med bestyrelse, 
udvalgsmedlemmer, observatorer og gaester var 
ialt 95 personer til stede.

Jor gen Holsoe, Kobenhavns Fjernstyrings- 
klub blev valgt til modeleder, og Arild Larsen, 
sekretariatet til modesekretaer.

Formanden Anders Breiner Henriksen indled- 
te med en kort gennemgang af den i forvejen ud- 
sendte arsberetning, og kom isaer ind pa samar- 
bejdet mellem KDA og RC-unionen, som des- 
vaerre ikke har fungeret tilfredsstillende, og op- 
lyste, at der er forhandlinger i gang om en ny 
overenskomst. Med hensyn til forsikringssporgs- 
malet berettede formanden, at vi er forsikret, 
safremt ansvaret er placeret hos medlemmet,

World Free 
Flight Review
Uden sidestykke den bedste bog, der 
nogensinde er skrevet om fritflyv- 
ning. Redigeret og udgivet af den 
kendte amerikanske modelflyver Bill 
Hartill.
Send 30$ plus porto (10$ luftpost, 1$ 
aim. post) til forlaget, og fa denne 
enestaende bog tilsendt!

WORLD FREE FLIGHT PRESS 
7513 Sausalito Ave., Canoga Park 

Calif. 91307, U.S.A.

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

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi 

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze 
Italien
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes a f bladets Icesere 
til ikke-forretningsmcessige kob- og salg-an- 
noncer a f modelfly og ti/hehor til modelfly. 
Annoncer for ikke-modelflyvegrej afvises 
med hard hdnd. Redaktionen bortredigerer 
skanselslost pladskrcevende beskrivelser af 
effekterne, udbredt brug a f rosende tillcegs- 
ord og alt andet, der ikke er nodvendigt for  
at give et rimeligl indtryk a f tilbuddene. Ind- 
senderne bliver ikke orienteret om vor evt. 
omredigering a f deres tekster.

Til gengceld for disse fortrcedeligheder er 
annonceringen pa Opslagstavlen gratis.

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

Modelflyve Nyt 
Mariendalsvej 47, 5610 Assens 

Annoncer til Opslagstavlen modtages ikke 
pr. telefon. Utydeligt skrevne annoncer og 
annoncer uden afsender smides ud.

NY FUTABA FP-6GN, 6-kanal med 4 ser- 
voer S-26 til salg for 2.400,-. 05-52 82 19 eller 
05-53 05 10.

35 MHz FM MODUL kanal 65 til Multiplex 
Royal, 7 kanals, bygges med 27 el. 40 MHz 
eller saelges. 03-95 62 62 (Mogens Sorensen) 
efter kl. 16.00.

S/ELGES: Curare 60 med Topp-Air luft- 
tryksunderstel, uden motor, 900 kr. 35 cm5 
McCulloch ksedesavsmotor ombygget til 
propelmontage, 300 kr. 4 stk. Cox Babe Bee 
0,8 cm', ubrugte/lidt brugte a kr. 30,-. 07-49 
23 46 (Erik Nymark).

K0BES: Rom Air eller Top Air optr. under- 
stel, dele el. komplet. 04-43 27 81 (Poul R. 
Fedders).

S/ELGES: Pabegyndt MK byggesaet Junkers 
JU 87 D-5 Stuka til 10 cm1, 900 kr. Skylab 
fra Hegi m. aeldre 10 cm' HP-motor, traen- 
ger til lidt renovering, 400 kr. Kosmo kunst- 
fly, aldrig skadet, men skal males, 200 kr. 
03-85 96 95 eft. kl. 16.30 (Arvid Jensen).

GRAUPNER FOKA byggesaet (spv. 260 cm) 
til RC-svaever saelges. Pris 450,- kr. 01-86 34 
06 (Jan Hog).

KOMPLET GRAUPNER Varioprop Expert 
7-kanals FM 40 sender, m. Graupner Vario
prop 7-kanals modtager, 5 servoer + opla- 
der og batteri, som nyt. Saelges for 2.000,-. 
Graupner Maxi Fly har flojet, 300,-. Kavan 
el-starter med start-akku + powerpanel, 
250,-. Robbe Quick-lader, 100,-. 1 stk. trans- 
formator, 50,-. Diverse smating, propeller, 
flyveblade, flyvekasse, krystaller, 200,-. Sael- 
ges samlet for 2.500,-. 01-22 93 12 eller 01-59 
37 53 (Tom Pagels).

S/ELGES: Futaba 2 kan. sender + modt. + 
1 servo, kun brugt 2 gange, 400 kr. Robbe 
Eco 4-kanals sender + modt. + 1 servo, 800 
kr. 01-85 39 90 el. 01-65 84 93 (Gerlof).

S/ELGES: Faerdigbygget Graupner Monsun, 
mangier evt. ekstra stafferinger og braend- 
stofbeskytter, kr. 750,-. 16 mm daemperaf- 
standsstykke for Webra 40 RC, kr. 50,-. 05- 
57 46 76 (Erland Pedersen).

GRAUPNER MAXI m. HB-40 motor, uden 
servoer og modtager, men ellers flyveklar, 
saelges, 1000,- kr. Graupner Mosquito elek- 
trofly m. Graupner el-motor, akku og digi- 
switch, uden servoer og modtager, men ellers 
flyveklar saelges, 1000,- kr. 02-24 64 62 (Pre- 
ben Stamp).

BEGYN DER SOGER brugt robust og pali- 
delig motor, gloderors-, evt. diesel, 1,5-1,8 
cm' til linestyret kunstflyvning. Tilbehor har 
ogsa interesse. 03-82 06 87 efter kl. 18.00 
(Anders Eichhorn).

S/ELGES: Multiplex Royal RC-anlasg m. 3 
servoer og combi-lader, 3.000 kr. 1 stk. fly 
m. Webra 20 Speed samt 1 stk. MPX dunk 
m. h&ndpumpe. Alle dele kun lidt brugt. 04- 
46 14 14 eft. kl. 16.00 (Soren Jessen).

FIN SKALATEGNING af BE2e 202 cm i 
spvd., kr. 170,-. OS MAX 40 RC saelges for 
kr. 160,-. Jens Olsen, Boulevarden 35, 4760 
Vordingborg.

2 STK. HELIKOPTER Graupner B47G m. 
motor + mange reservedele og ny Hegi Co
bra u. motor, evt. bytte m. Quadra motor og 
jumbomodeller (Big Lift, Hummel) samt 
evt. anerkendt fjernstyringsanlaeg. 05-68 35 
05 (N. Madsen).

S/ELGES: Begyndersvaevemodel, 2,5 m m. 
0,8 cm3 hjaelpemotor og med Kraft radio, kr. 
1.350,- komplet. Hojstart/skraentmodel, 2,5 
m m. glasfiberkrop og med Kraft radio, kr. 
1.750,- komplet. Begge radioer er 3 kanal, 
men modellerne flyves pa 2. Alt i fin stand 
og velflyvende. 02-23 39 92 (Jorgen Jensen).

MESSERSCHMITT 109 spv. 160 cm m. 
indb. lyddaemper og OS 60 FSR. Motoren 
har kun lige vaeret startet. 04-82 28 17 eft. kl.
17.00 (Mikael Jensen).

S/ELGES: Godkendt Futaba 6-kanalsanlaeg 
FM 35 MHz m. oplader og div. tilbehor, sael
ges uden servoer, kr. 1.000,-. 03-65 35 56 
(Torben H. Simonsen).

6-KANALS FUTABA sender, 2 stk. 6- 
kanals Futaba modtagere, 2 stk. akkus, 10 
stk. Futaba servoer, 1 stk. Futaba ladeappa- 
rat, 1 stk. Graupner minilader saelges. 08-44 
56 23 (Jan Jensen).

S/ELGES: Flyveklar Profile 4 kunstflyv- 
ningsmodel, flot og velflyvende. 08-31 17 35 
(Rene Andersen).

MULTIPLEX PROFI anlaeg m. 2 servoer, 
2.000,- kr. Blue Angel 40, 500,- kr. Svaever 
3,10 m Robbe Roja, 700,- kr. Helikopter 
Schluter Bell 222. 06-19 87 23 (Lars Krause 
Hansen).

S/ELGES: Ny, proveflojet Telemaster, spvd. 
2,60 m, let konstruktion 34 g/dm2, 600 kr. 
Fterdigbygget Graupner BO 209 Monsun 
kunstfly, 450 kr. 6,5 cm' OS Max 40 RC, 
kort 1 time. Passer til begge modeller, 500 
kr. 07-95 20 19 (Jorgen Forby).

ONSKES: RC-anlaeg i perfekt stand — gerne 
MPX Profi, Royal el. lign., motorer, bygge- 
saet mv., hvis 1. kl. Danske/gronlandske fri- 
maerker kan modtages som hel eller delvis 
betaling. 07-86 13 73 eft. 17.00 (Henning 
Mortensen).

NY OS FSR 45 (kort 10 min.) saelges for 600 
kr. 09-20 60 50 (Knud Due Madsen).

ROBBE ECO FM 35 MHz saelges, 4-kanaler 
m. 3 servoer, akkus og lader, priside 1.250,-. 
07-36 10 75 (John Jacobsen).

OS MAX 20 RC saelges, sa godt som ny, 450,-

kr. 05-39 80 39 bedst eft. kl. 16 (Finn 
Elbaek).

TEGNING til QB 1600 (QB Slope-16) eller 
lignende kobes, Iejes, lanes af ung, fattig 
modelbygger. Rasmus Tornqvist c/o lb Mer- 
dan Kristensen, Norregade 57, 3300 Frede- 
riksvaerk.

MULTIPLEX PROFI i god stand, 2.500 kr. 
Ny Enya 6011 XF RC, 800 kr. 05-64 05 58 
(Soren Ipsen).

S/ELGES: Snoopey incl. 6,5 cm' motor. 
Kun flojet fa gange, kr. 700,-. Byggesaet til 
Marabu lavvinget model for 10 cm' motor 
incl. glasfiberkrop, beklaedte styroporplaner 
mv., 80% faerdig, kr. 650,-. 05-12 73 31 efter 
kl. 17.00 (H. Fog-Hansen).

KOBES: 12-volts el-starter til 3,5 cm'. Sael
ges: 4-kanals fjernstyringsanlaeg m. 5 ser
voer, 27 MHz, 600 kr. 02-27 18 05 (Jens Si
mon).

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 1/83 skal 
vcere os i hcende senest d. 4. januar 1983.
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Regnskab og budget i sammendrag
Driftsregnskab for perioden 1/10 1981 — 30/9 1982

Regnskab Budget
1981/82 1982/83

Indtcegter kr. kr.
Kontingenter......................................................................... 251.020,00 277.500,-
Renteindtaegter..................................................................... 28.496,72 30.000,-
Indtasgter ialt ........................................................................ 279.516,72 307.500,-

Udgifter
Kontingent til KDA............................................................... 30.717,50 32.375,-
Kontingent til Dansk Modelflyve Forbund.......................... 69.084,93 81.400,-
Sportsligt Udvalg .................................................................. 49.696,56 72.000,-
Forsikring ............................................................................. 6.468,53 7.500,-
Ovrige udgifter ..................................................................... 76.187,85 123.550,-
Udgifter ialt .......................................................................... 232.155,37 316.825,-
Overskud af ordinaer drift .................................................... 47.362,35
Avance pat aktier og obligationer.......................................... 2.531,69
Arets overskud ..................................................................... 49.893,04
Budgetteret underskud.......................................................... -9.325,-

idet man retter sig efter dansk forsikringslov.
Flemming Pedersen orienterede om jumbo-si- 

tuationen og kunne oplyse, at der har vaeret af- 
holdt made i luftfartsdirektoratet om udarbej- 
delse af en aendring af BL 5-22. Direktoratet er 
blevet gjort opmaerksomme pa det uhensigts- 
msessige i, at politiet skal godkende flyveplad- 
serne, og man har faet den opfattelse, at direkto
ratet var lydhore over for dette. Der skulle vaere 
en mulighed for, at der inden for en rimelig tid 
skulle vaere chance for en permanent ordning.

Der er pt. 31 godkendte flyvepladser og 80 
registrerede piloter.

Preben Norholm kommenterede de sportslige 
aktiviteter, og konstaterede, at der var en tilba- 
gegang for kunstflyvningen. Man forsoger at go
re noget alvorligt ved specielt denne gren af RC- 
flyvningen. Konkurrenceaktiviteten i det hele ta- 
get er dalet en smule i forhold til de sidste ar, 
men der er stor aktivitet blandt svaeveflyverne og 
skala har naesten fordoblet aktiviteterne. Heli- 
koptergruppen har vaeret hardt ramt pga. mund- 
og klovsyge pa Fyn, sa der var nogle stasvner, 
der matte udsaettes, og som ikke fik sa mange 
deltagere som ventet.

Arild Larsen fremlagde regnskabet, der udvi- 
ste et storre overskud end budgetteret. hvilket 
bl.a. skyldtes en storre medlemstilgang end for- 
ventet. Driftsregnskabet er ger.g:·. e: : -arr.r.er.- 
drag her. Status balancerer med kr. 24; 49;.54 
og udviser en kapitalkonto pa kr. 221.*2".22. 
Der er kommet en ny post pa regnskabet. r.t—'Az 
afskrivning pa inventar, hvor der er postere: kr. 
2.800,-. Regnskabet blev godkendt uden kom- 
mentarer.

Der var indkommet et forslag fra Midijyds·: 
Modelflyveklub, som omhandlede levering af 
Modelflyve Nyt. Der blev en livlig debat, dels 
sporgsmal om mere RC-stof og levering af bia- 
det til tiden. Per Grunnet besvarede sporgsmale- 
ne herom og sagde bl.a., at man godt kunne reg- 
ne med 4 dage til Avispostkontoret, som sretter 
navn og adresse pa bladene og 4 dage til det lo- 
kale postkontor. Derfor ma man regne med for- 
skellig leveringstidspunkt. Endvidere kom Per 
Grunnet ind pa sporgsmalet om overholdelse af 
dead-line, som selvfolgelig ogsa spiller en rolle 
for overholdelse af udgivelsestidspunktet. Med 
hensyn til mere RC-stof vil Bjorn Krogh tage sig 
af dette.

Bestyrelsens forslag til budget blev livligt de- 
batteret, til dels pga. at der fra Sportsligt Udvalg

var onsket flere penge end afsat pa budgettet. 
Efter en lang debat, blev der bevilget flere penge. 
Ligeledes blev bestyrelsens forslag til en kontin- 
gentjustering pa kr. 10,- livligt diskuteret, men 
dette forslag blev ogsa godkendt, sa kontingen- 
tet nu er kr. 150,-.

Tre bestyrelsesmedlemmer var pa valg. Bjorn 
Krogh og Preben Norholm blev genvalgt, og i 
stedet for Erik Toft, som ikke onskede genvalg, 
valgtes Flemming Pedersen, Nuserne. Richard 
Molier Nielsen, AMC, som har vseret RC-unio- 
nens revisor siden 1. januar 1982, og Erik Jep- 
sen, KFK, blev genvalgt som revisorer.

Der blev foretaget valg til styringsgrupper og 
jumbo-udvalg, hvis sammensaetning fremgar 
nedenfor.

Soren Jacobsen, KDA, fortalte lidt om KDA’s 
arbejde, og berettede, at KDA indtil for 4 ar si
den var en motorflyveorganisation, og at man 
kun havde ringe indflydelse pa RC-flyvning, 
drageflyvning, ballonflyvning mv. Soren Jacob
sen kom ogsa ind pa fornyelsen af overenskom- 
sten mellem RC-unionen og KDA.

Uforkortet modereferat er udsendt som klub- 
orientering. KL

Unionens udvalg
Efter reprsesentantskabsmodet er der enkelte 
aendringer i de forskellige udvalg.

Efter afstemning blev det vedtaget at nedlasg- 
ge Pylon-gruppen.

Dei er endnu ikke endeligt afgjort, hvordan de 
forskellige udvalg* sammensaetning bliver, men 
vi bringer her navnene med de formodede for- 
maend ferst:
Kunstflysning: Gunnar Olsen, Borup Modelfly- 
vere, Peter Christensen, Falcon, og Per Andrea- 
sen, Dronninglund Modelflyveklub. 
S'svemodeller: Philip Emborg, Thy RC-klub, 
Jens Buthler-Jensen, AMC, og Keld Sorensen, 
Silkeborg Modelflyveklub.
Helikoptere: Rasmus Larsen, Odense Model- 
Flyveklub, Klaus Petersen, Odense Model-Fly- 
veklub og Allan Hansen, Nordsjaellands Heli- 
kopterklub.
Skalamodeller: Benny Juhlin, Radioflyveklub- 
ben, Herbert Christophersen, Nordsjaellands 
Fjernstyringsklub, og Otto Knudsen, Midtjydsk 
Modelflyveklub.
Jumbo-udvalget: Flemming Pedersen, Nuserne, 
Sven Abrahamsen, Den rode Baron, og Leif 
Norgard, Nordjydsk Radiostyrings Center.

Initiativpokalen 
til Preben Nurholm
Ρά repraesentantskabsmodet overrakte forman- 
den Anders Breiner Henriksen Initiativpokalen 
til Preben Norholm som en paskonnelse for det 
arbejde, Preben isaer laegger i Sportsligt Udvalg.

Konstruktionskonkurrencen
RC-unionens konstruktionskonkurrence for be- 
gynder-motormodel havde 8 forslag, hvoraf 
man udvalgte 5 til en finalerunde.

Konkurrencen foregik pa Odense Model-Fly- 
veklubs flyveplads sondag d. 3. oktober 1982.

De tre bedste fik pa repraesentantskabsmodet 
overrakt en pokal af formanden, Anders Breiner 
Henriksen.

De tre vindere var:
1. Morten Munkesoe, NFK
2. Bent Lund Jensen, Viborg Mfk.
3. Leif Damgard Jorgensen, Holstebro RC-klub.

Flyvepladsproblemer
RC-unionens bistand ved flyvepladsproblemer 
har siden januar i ar fungeret med KDA-konsu- 
lent Gert Juster som focal point.

Gert Juster fratraeder sin stilling ved KDA den 
31. januar 1983, hvorfor henvendelser indtil vi- 
dere bedes rettet til unionens sekretariat eller 
formand.

Staevner i 1983
Sportsligt Udvalg holder mode forst i december 
med bl.a. staevnekalender 1983 pa dagsordenen. 
Det er derfor nu pa hoje tid at indberette staev- 
neplaner til styringsgrupperne. Emnet er be- 
handlet i kluborientering nr. 12/82.

Svaeveflyvesaesonen 1982
Sa er endnu en dejlig svaeveflyvesaeson til ende 
med alt, hvad dette indebaerer. Jeg taenker her 
isaer pa den efterhanden naesten uafvendelige 
succes, som vores gren af RC-sporten igen i ar 
ma noteres for.

Et vaeld af veltilrettelagte, velafviklede og vel- 
lykkede konkurrencer i bade hojstart og skraent 
(15 ialt) har kendetegnet saesonen.

Denne succes skyldes ikke mindst de mange 
klubber og dermed masser af svaeveflyveinteres- 
serede folk, som i saesonens lob med stor op- 
ofrelse, har formaet at afholde disse arrange- 
menter. Alle disse mennesker skal hermed have 
en stor og velment TAK for deres indsats pa det
te omrade i 1982.

Ogsa pa nordisk plan har danskere igen mar- 
keret sig staerkt, med bade individuelle mester- 
skaber og holdmesterskabet (se Peter Bechs arti- 
kel i Modelflyve Nyt nr. 5/82). Ogsa tak til de pi
loter, som sluttede op om arets konkurrencer ba
de i Danmark og i udlandet.

For at dokumentere min udtalelse om de man
ge konkurrencedeltagere kan jeg kort naevne fol- 
gende tal fra vores arsstatistik:
8 skraentkonkurrencer med ialt 142 deltagere, et 
gennemsnit pr. konkurrence pa knap 18 perso- 
ner.
7 hojstartskonkurrencer med ialt 103 deltagere, 
et gennemsnit pr. konkurrence pa knap 15 perso- 
ner.

Altsa har der ialt i 1982 vaeret 245 personer til 
de forsklelige svaeveflyvekonkurrencer.

I denne forbindelse bor de ca. 130 mennesker, 
der var modt frem til Paskeskraenten og de ca. 
100 til sommerlejren i Hanstholm ogsa naevnes.

Der er sikkert mange, som spaendt venter pa at 
se, hvilken placering de har faet pa udtagelsesli- 
sterne til NM 82, VM 83 og pokalkampen 1982. 
Lad mig derfor her kort repetere udtagelsesreg-

63



3. Jens Erik Holm ............................. 20000 pt.
4. Knud Hebsgaard ...........................20000 pt.
5. Philipp Emborg............................. 20000 pt.
6. Mads Hebsgaard ...........................20000 pt.
7. Klaus Untrieser ............................. 20000 pt.
8. Poul Erik Linnet............................20000 pt.
9. Peter Bose......................................20000 pt.

10. TorbenKrogh................................20000 pt.
11. Claus Tonnesen............................. 18189 pt.
12. Henrik Larsen................................  15000 pt.
13. Gerhard Lauridsen........................  13000pt.
14. Nils Wium ..................................... 10000 pt.
15. EricFrank .....................................lOOOOpt.
16. Jesper Nielsen .................................9000 pt.
Tillykke til Leif Vestergaard, LSF-aktivist 1982. 
Placeringerne er afgjort efter gradernes fuldfo- 
relsestidspunkt. Leif har udfort LSF- 
praestationer i januar maned; hvilken aktivist! 
Han bliver den nye indehaver af LSF-aktivitets- 
vandrepokalen. Tillykke! Peter Frank

Konkurrenceresultater
I)M i hejstart, Stensletten d. 21/8-82

1. Eric Frank, A M C .........................................................  9247 pt.
2. Peter Frank, AMC ....................................................... 8539 pt.
3. Jorgen Bjorn, SMSK.................................................... 8188 pt.
4. Knud Hammeken, SM SK............................................  8060 pt.
5. Leif Petersen, N FK ....................................................... 7876 pt.
6. Keld Sorensen, Silkeborg Mfk.....................................  7694 pt.
7. Niels Wium, NFK ........................................................ 7399 pt.
8. Peter Bose, AMC .........................................................  7354 pt.
9. Kurt Larsen, SMSK .....................................................  7297 pt.

10. Gunnar Bryde, SMSK .................................................  7256 pt.
11. Jens Buthler, A M C .......................................................6448 pt.
12. Peter Mikkelsen, A M C ................................................ 6293 pt.
13. Lars Solberg, AMC .....................................................  5977 pt.
14. Henrik Hvidtfeldt, NFK .............................................  5768 pt.
15. Niels Hassing, NFK .....................................................  5659 pt.

Det var noget blandet vejr. Om morgenen kom 
der meget regn, men lige for vi skulle starte skin- 
nede solen. Vinden skiftede fra sydvest til nord- 
vest, men ikke sa meget at vi skulle flytte spil og 
baner.

Vi havde ind imellem nogle voldsomme regn- 
skyl, men vi fik alligevel afviklet staevnet (starte- 
de kl. 9 og var faerdige kl. 18.30). Jeg vil takke 
piloter og officials for et godt gennemfort staev- 
ne.

Der havde meldt sig 27 piloter til DM, men 
kun 21 gennemforte, da der skete nogle grimme 
styrt pa grund af forskellige arsager, men ingen 
kom til skade ved styrtene.

Steen H. J0rgensen

SMSK hojstart Cup, Stensletten d. 5/9-82
1. Peter Frank, A M C ......................................................... 9880 pt.
2. Gunnar Bryde, SM SK.................................................... 8846 pt.
3. Kurt Larsen, SMSK........................................................  8637 pt.
4. Jorgen Bjorn, SMSK ..................................................... 8011 pt.
5. Eric Frank, AMC ...........................................................7388 pt.
6. Niels Wium, NFK ...........................................................7319 pt.
7. Kim Kongsberg, TLFS ................................................... 5276 pt.
8. Peter Bech, SMSK .........................................................  7273 pt.
9. Niels Wanberg, NFK .....................................................  410 pt.

Under konkurrencen fik vi en rekordagtig tid, 
idet Peter Frank floj hastighed pa 23,9 sekunder. 
Vel noget af det hurtigste herhjemme nogensin- 
de. Ellers havde vi godt sommervejr med sol hele 
dagen og god termik. Steen H. Jorgensen

NFK-Cup, hejstart, d. 26/9-82
1. Niels Hassing, NFK ..................................................... 6312 pt.
2. Peter Bose, A M C ......................................................... 6210 pt.
3. Jorgen Bjorn, SMSK.................................................... 6054 pt.
4. Gunnar Bryde, SMSK ................................................. 6040 pt.
5. Eric Frank, A M C .........................................................  5895 pt.
6. Knud Hammeken, SM SK............................................ 5692 pt.
7. Jesper Nielsen, NFK .................................................... 5563 pt.
8. Leif Petersen, N FK ....................................................... 5526 pt.
9. Robert Vang, NFK ....................................................... 2856 pt.

10. Niels Vium, NFK .........................................................  2305 pt.

Konkurrencen blev afholdt pa Trollesminde 
flyveplads. Vejret var tort med sol en stor del af

lerne: Til NM og VM tseller en pilots henholdsvis 
3 og 6 bedste konkurrenceresultater omregnet til 
promille af vinderens resultat i de enkelte kon- 
kurrencer. Man kan saledes opna max. 3000 
points til NM-udtagelse og max. 6000 points til 
VM-udtagelse. For pokalkampen gaelder, at en 
forsteplads i en konkurrence giver 10 points, en 
andenplads 9 points, en tredieplads 8, osv. Man 
taeller sa en pilots 6 bedste resultater, bade hoj- 
start og skraent sammen. Maximum points er sa
ledes 60.

Og her er de sa, resultaterne for de 10 bedste i 
hver gruppe:

Skraent NM-udtagelse 1982:
1. Bjorn Krogh, NFK .........................  3000 pt.
2. Knud Hebsgard, Thy.......................2999 pt.
3. Peter Frank, AMC ......................... 2993 pt.
4. Philipp Emborg, Thy ......................2956 pt.
5. Klaus Untrieser, T h y .......................2928 pt.
6. Henrik Hvidtfeldt, NFK ................ 2894 pt.
7. Mads Hebsgard, Thy.......................2888 pt.
8. Jorgen Larsen, T hy.........................  2871 pt.
9. Keld Sorensen, Silkeborg ............... 2815 pt.

10. Jens Erik Holm, T hy.................... 2784 pt.

Hnjstart NM-udtagelse 1982:
1. Niels Hassing, NFK ........................ 2965 pt.
2. Eric Frank, A M C............................2800 pt.
3. Gunnar Bryde Hansen, SMSK ........2774 pt.
4. Jorgen Bjorn, SMSK.......................2765 pt.
5. Knud Hammeken, SMSK ............... 2763 pt.
6. Claus Tonnesen, NFK .................... 2732 pt.
7. Peter Bose, AMC ............................2679 pt.
8. Kurt Larsen, SMSK ........................ 2634 pt.
9. Peter Bech, SMSK ...........................2139 pt.

10. Peter Frank, AMC ......................... 2000pt.

Pokalkampen 1982:
1. Peter Frank, AMC ............................. 58 pt.
2. Knud Hebsgard, Thy...........................49 pt.
3. Eric Frank, A M C................................47 pt.

Peter Frank 
burde sorn 
scedvanlig have 
vceret ρά 
forsiden af 
bladet!
Igen i dr er han 
vinder af 
Pokalkampen, 
og desuden er 
han pa to ud a f 
tre landshold. 
En flo t sceson.

4. Bjorn Krogh, NFK ............................. 44 pt.
5. Philipp Emborg, Thy ......................... 36 pt.
6. Peter Bose, AMC ................................34 pt.
7. Henrik Hvidtfeldt, NFK .................... 33 pt.

Gunnar Bryde Hansen, SMSK ........... 33 pt.
Niels Hassing, NFK ............................33 pt.

10. Jorgen Bjorn, SMSK...........................32 pt.

Hojstart VM-udtagelse 1983:
1. Peter Frank, AMC .........................  5923 pt.
2. Niels Hassing, NFK ........................  5841 pt.
3. Eric Frank, AMC ............................5664 pt.

Gunnar Bryde Hansen, SMSK ........5664 pt.
5. Jorgen Bjorn, SMSK.......................5609 pt.
6. Knud Hammeken, SMSK ............... 5464 pt.
7. Kurt Larsen, SMSK ........................  5251 pt.
8. Claus Tonnesen, NFK .................... 5143 pt.
9. Keld Sorensen, Silkeborg ............... 4914 pt.

10. Peter Bech, SMSK.........................4464 pt.

Til verdensmesterskaber sender man 3-mands 
hold. Da Gunnar Bryde Hansen pa forhand har 
givet afkald pa en VM-plads, bliver Danmarks 
VM-hold 1983 derfor: Peter Frank, Niels Has
sing og Eric Frank. Som holdleder er udnaevnt 
Peter Bech.

Og sa til sidst. Pa gensyn naeste saeson til for- 
habentlig lige sa mange svaeveflyvearrangemen- 
ter med endnu flere deltagere.

Tak for i ar.
Philipp Emborg 

fo r Svceveflyvestyringsgruppen

LSF-aktivitetskonkurrencen
1982
Fra LSF-koordinator Peter Frank har vi modta- 
get slutstillingen i LSF-aktivitetskonkurrencen 
for 1982:

1. Leif Lykke Vestergaard................ 20000 pt.
2. Jess Lynggaard ............................. 20000 pt.
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dagen, og der var frisk til hard sydostlig vind, i 
perioder let termik. Der var 13 deltagere og Gun- 
nar Hagedorn var konkurrenceleder.

SMSK skraent Cup, Mosede d. 3/10-82
1. Peter Frank, AMC ...................................................... 4879 pt.
2. Klaus Untrieser, T h y ....................................................4862 pt.
3. Knud Hebsg^rd, Thy .................................................. 4857 pt.
4. Henrik Hvidtfelt, NFK ................................................4812 pt.
5. Jorgen Larsen, Thy ..................................................... 4713 pt.
6. Kim Zachariassen.........................................................4596 pt.
7. Kurt Larsen, SMSK .....................................................  4562 pt.
8. Knud Hammeken, SMSK............................................4502 pt.
9. Philipp Emborg, Thy .................................................. 4500 pt.

10. Bjorn Krogh, NFK ...................................................... 4334 pt.
11. Gunnar Bryde, SMSK ................................................. 4271 pt.
12. Niels Vium, NFK .........................................................  3952 pt.
13. Jesper Nielsen, NFK .................................................... 3297 pt.
14. Kim B. Jensen, TFS ..........................................................  3206
15. Kim Kongsbak, TFS ....................................................3195 pt.

SMSK skraent Cup var i ar begunstiget af hoj 
klar himmel med sol og vind mellem 7 og 8 
m/sek. Vi floj ved Mosede Fortet, som har 
skraent pa mellem 5 og 6 meter, men alligevel er 
god at flyve pa. En helt igennem god flyvedag.

Steen H. Jorgensen

Mols Cup, Glatved d. 10/10-82
1. Peter Frank, AMC ...................................................... 4963 pt.
2. Mads Hebsg&rd, Thy .................................................. 4850 pt.
3. Jens Erik Holm, Thy....................................................4800 pt.
4. Knud Hebsg£rd, Thy .................................................. 4794 pt.
5. Keld Sorensen, Silkcborg ............................................4500 pt.
6. Eric Frank, A M C .........................................................4270 pt.
7. Peter Mikkelsen, A M C ................................................4012 pt.
8. Richard Moller Nielsen, A M C ....................................  3896 pt.
9. Lars Soelberg, A M C .................................................... 3834 pt.

10. Jan Toft, AMC ............................................................3613 pt.
11. Henry Frank, A M C .....................................................  2989 pt.

Mols Cup blev ikke — som planlagt — afviklet 
den 19. September, da der pa denne dag var vind- 
stille. Stasvnet blev derfor udsat til d. 10/10, 
men da nogle piloter var imod dette, mistede

stasvnet desvasrre sin udtagelsesvaerdi.
Vi modtes kl. 9.00 ved Kale Vig parkerings- 

plads. Der var 11 tilmeldte piloter. Da det var 
ostenvind, korte vi til Glatved. Stasvnet startede 
ikke for kl. 11.30, da det regnede kraftigt. Det 
blasste 10-15 m/sek., og der kom lidt regn af og 
til, men vi naede 6 runder alligevel. 1 6. runde 
blev der virkelig flojet stasrkt. Peter Frank og 
Mads Hebsgard floj pa 48,3 sek. i denne runde. 
Der blev iovrigt flojet hurtigt under hele konkur- 
rencen.

Alle piloter var ogsa officials denne dag. Det 
foregik sadan, at hver gang man havde flojet, 
gik man ud og ringede. Det fungerede faktisk 
godt. Men hvis der havde vasret flere piloter til 
stede, havde det ikke vasret nemt at holde styr pa 
for den enkelte.

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige 
tak til alle, der var med. Tak for hjaslpen med at 
fa stasvnet afviklet i godt tempo. Pa trods af det 
blassende og regnfulde vejr havde vi en hyggelig 
dagsammen. Lone Buch Rasmussen

DM skraent, d. 16/10-82
1. Peter Frank, AMC ........................................................6976 pt.
2. Bjorn Krogh, NFK .......................................................  6883 pt.
3. Knud Hebsgaard, T h y ....................................................... 6777 pt.
4. Svend Hjermitslev, Skagen R C ......................................... 6697 pt.
5. Klaus Untrieser, T h y .......................................................... 6650 pt.

Philipp Emborg, Thy ....................................................6650 pt.
7. Erik Birkkjaor, NRC ....................................................  6557 pt.
8. Henrik Hvidtfeldt, NFK ..............................................  6544 pt.
9. Jorgen Larsen, Thy ...................................................... 6543 pt.

10. Jens Erik Holm, T h y .......................................................... 6476 pt.
11. Keld Sorensen, Silkeborg Mfk............................................ 6425 pt.
12. Mads Hebsgaard, T h y ....................................................... 6419 pt.
13. Kim Zachariassen................................................................6402 pt.
14. Preben Norholm, Midtjydsk ........................................6044 pt.
15. Bruno Christensen, NVJ R C ............................................. 6002 pt.

DM i skasnt blev afviklet i ostlig vind pa 5-7 
m/sek. Der var en del sol.

0NSKESEDLEN
julen 1982
I ar ensker jeg mig:
MULTIPLEX fjernstyringsanlaeg:
□  COMBI 80 m. tilbehor .... kr. 1.985,-
□  COMBI PLUS m. tilb......kr. 2.450,·
□  Biplanet TOMMY......... kr. 1.150,■
□  12 volt akku til startkassen,

pa 6 Ah.......................... kr. 268,·
□  12 V boremaskine P1....kr. 115,·
□  12 V boremaskine med

kuglelejer, P6................ kr. 240,-
□  Minirundsav til lister mv kr. 252,- 
220 V taend/sluk ur med mange 
anvendelsesmuligheder:
□  Dagur............................ kr. 162,-
□  Ugeur............................ kr. 172,·
□  Elektronik-bidetang .....kr. 46,-
□  Akkukontrol .................. kr. 56,-
□  Aflader til sender og

modtager.......................kr. 124,-
□  Spaendingskontrol til 12 V

akkuer........................... kr. 64,-
□  LCD digital multimeter kr. 688,-
Safremt du ikke onsker at klippe i 
bladet, kan en onskeseddel med ud- 
dybende tekst rekvireres gratis hos 
undertegnede.
Vi onsker vores kunder en glaedelig 
jul samt et godt nytar.

JS teknik
Uglevang 52, 1., 3450 Allerod

02-27 55 51

Abningstilbud:
-p 1 0 % ,  - 1 5 % ,  - 2 0 % ,  - 2 5 %  pa

ROBBE -  GRAUPNER -  MULTIPLEX -  HEGI 
-  FUTABA -  OS -  WEBRA -  PILOT -  o.a.

HOBBYCENTRET har et stort udvalg i motorer. fly-, bil- og bad-byggesaet, 
balsaplader, balsalister. fyrrelister. krydsfiner. pianotrad. messingror, beklaedning, 

maling. el-motorer. koblinger. akkumulatorer. lim, skrueaksler osv., osv.

RC-anlaeg fra Robbe. Futaba. Multip lex og Graupner.

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

Fine parkeringsmuligheder.
Telefon 01-71 85 14
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SUNNY, en Simprop model beregnet 
for motor pa ca. 6 cm3. Spaendvidde 
144 cm. Meget velegnet som begyn- 
der- og overgangsmodel.
Sunny ............................... kr. 1.198,-

BIG RAINBOW, en jumbo-model fra 
Pilot. Spaendvidde 254 cm. Beregnet 
for motorer fra 10-22 cm3. Let at byg- 
ge og flyve. Et Pilot byggesaet bliver 
du ikke traet af undervejs.
Big Rainbow .....................kr. 2.050,·

QB 1400, en velflyvende begynder- 
model fra Pilot. Spaendvidde 140 cm. 
Med overskuelig tegning og bygge- 
vejledning er den let at bygge, ogsa 
for en uerfaren modelbygger.
QB 1400 ............................ kr. 329,-

*

Specialtilbud fra O.S.
OS 40 VF ABC, en hojtydende bag- 
udstodningsmotor med ABC cylin- 
dersaet. 6,5 cm3 med 1,25 HK. Nor- 
malpris kr. 1.095,-. Sa laenge lageret 
raekker tilbyder vi:
OS 40 VF ABC .......... KUNkr. 895,·

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

Vi oplyser gerne om naermeste 
forhandler.

Webra
Speed 91 RC
15 cm3
Vaegt 670 gram.
2,8 HK v. 13.000 omdr./min.

1037 RC
Gloderorsmotor 1.645,-

Webra Bully 35
34 cm3
Vaegt 1.500 gram 
18x8 eller 20x6 propel.
3 HK v. 8.600 omdr./min.

1050 RC-M
Gloderorsversion KUN 2.225,-
1051 RC-B
m. taendingsanlaeg KUN 2.625,- 
Daemper 1100/35 kr. 375,-

Webra
Speed 61 F-LS
Motor med lang slaglaengde 
— drejer en 14x6 propel 
med 16.000 omdr./min.
Vaegt 465 gram.
1,9 HK.

1027 RC
Gloderorsmotor 1.445,-

Husk: WEBRA har altid en motor, der passer til din model!
Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 8800 Viborg.

Tlf. 06-62 70 77 — henviser gerne til naermeste forhandler.

K0Ster Digital F1A-timer

_j_ · φ

Her er timeren for den seriose 
modelflyver, der beskaefter sig med 
fritflyvende svaevemodeller. En 
elektronisk termiktimer, der er 100% 
palidelig og 100% praecis:
★  Fejlsikker — du kan aflaese den 

indstillede tid ρέ frontpladen — der 
er ikke mulighed for at saette 
timerarmen i forkert rille eller sadan 
noget.

★  Let at indbygge — timer og batteri 
vejer tilsammen 35 gram og fylder sa 
lidt, at de kan rummes i enhver 
model.

Timeren vist i fuld 
storrelse.
Opladning sker gennem 
ladestikket, der sidder 
mellem de to 
skruekontakter.

*  Startkontakten sikrer mod 
bortflyvning ved linebrud, hvis den 
monteres i forbindelse med 
cirkelkrog.

★  DT-tider fra 6 sek. til 9 min. 54 sek. 
Tiden kan stilles i spring pa 6 sek.

Pris: kr. 595,- incl. moms og 
genopladeligt batteri. Timerens 
frontplade kan leveres i farverne hvid, 
rod og sort. Angiv farve ved bestilling. 
Ladeapparat til opladning af op til tre 
timere pa en gang koster 225 kr.

Bestil fra: Koster Digital Timers, Postbox 54, 3400 Hillerod, Danmark 
Tlf. 02-26 02 00 (kl. 8-16.00) — 02-25 03 19 (aften)



GODT NYT FRA AVIONIC
Eneforhandler
for RODEL MODELLBAU
Rodel har specialiseret sig i skalamodeller af svaeve- og 
motorfly. Alle byggesaet er meget komplette og naesten alle 
med glasfiberkrop og skumvinger.
Skalasvaevefly: ven tu s , 2500 mm, e 193...................................... kr. 1 .Ο8Ο,·

ASW 15, 3000 mm.................................................. kr. 1.400,·
Ka6E, 3200 mm ........................................................kr. 1.440,·
Ka6E 4200 m m ...................................................................kr. 2.385,·
ASK21,3770 mm ................................................... kr. 2.195,-
Valentin Taifun, 3400 mm...................................... kr. 1.875,-

Skalamotorfly: Super Cup, 2150 m m ..............................................kr. 1.815,-
Pilatus PC-7,1740 m m ....................................................... kr. 1.740,·
Cessna 182,2180 m m ........................................................ kr. 1.960,-
Flamingo Trainer, 2200 mm ...................................kr. 2.535,-
Beechcraft Duke, 2180 m m ................................... kr. 3.790,·
Robin R2160 Sport, 2080 m m .................................kr. 2.335,-

Katalog fremsendes mod 30,- kr. i frimaerker.

Futaba radioanlaeg
Priserne er helt i bund, sa det er nu, der skal 
handles....
Vi kan stadig levere disse kvalitetsanlaeg og servoer 
til priserne annonceret i sidste nummer.
Radioer:
FP-4L4-kanal FM 35 MHz m. 1 servo.............................................kr. 992,-
FP-5 FG 5-kanal FM 35 MHz m. 1 servo......................................... kr. 1.775,-
FP-7 FG 7-kanal FM 35 MHz m. 1 servo......................................... kr. 2.094,-

Propeller
Airflow 18 x 6 og 1 8 x 8 ........................................................ kr. 75,-
Airflow 20x6 og 20x8 ........................................................ kr. 107,-

Specielle tilbud
Carrera TRIMMY, 2200 mm, begyndersvaever............................... kr. 800,-
Eismann FOCUS, E-387, F3B svaever............................................ kr. 1.500,·
Carrera MISTRAL C, 4450 mm, storsvaever...................................kr. 1.600,-
Hegi T45,4-6,5 cm3, anvanceret traener........................................ kr. 400,·
Hegi TOMAHAWK, 10 cm3, skalamodel........................................ kr. 1.300,-
Top Flite MUSTANG, 6,5-10 cm3, 1525 mm .........................kr. 890,-
Flair HANNIBAL, Tartan 22 cm3 ........................................ kr. 990,-
Pilot PITTS SPECIAL, 10-30 cm3, skala 1/3,5 ......................kr. 1.900,-
ROdel ROBIN DR300/180, Quadra, skala 1/5..................................kr. 2.500,-

QUADRA 82, 35 cm3 med overafbalanceret
svinghjul........................................................................................ kr. 1.450,-
Magnum 91 S, 4-takt, 15 cm3 .............................................. kr. 1.850,-
Twin-Tartan, 44 cm3 .................................................................RING
FEMA selvstarter til Quadra......................................................... kr. 804,-

Practical Scale
Folgende fly er pa lager — kom og se dem:
Tiger Moth, skala 1:4,8..............................................................kr. 1.650,-
Tiger Moth, skala 1:3 ,3 ..............................................................kr. 2.700,-
Pitts Special, skala 1 :3..............................................................kr. 2.700,-
CAP 21, skala 1:3,4.................................................................... kr. 2.600,·
Rekvirer udforlig beskrivelse af alle modellerne.

Byggematerialer
Vi har nu igen balsafiner pa lager til iaveste 
markedspris.

DOPE
Sadolins AB dope er som bekendt udgaet af 
produktion, og vort lager er nu udsolgt. Vi forer nu 
en svensk dope af tilsvarende kvalitet til uforandret 
pris: 1 liter kr. 50,-, 5 liter kr. 220,-.

CECONITE
Uovertruffen styrke. vaegt 60 gram/m2. Pr. m2 kr. 75,-.

CYANO-lim fra GREVEN
3 gram.......................................................................................... kr. 15,·

10 gram.......................................................................................... kr. 30,·
25 gram.......................................................................................... kr. 58,-

Vi handler ogsa med CARRERA, PILOT, TOP FLITE, FLAIR, KAVAN, mv. 
Rekvirer special-kataloger.

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



Byg og flyv 
Jumbo-modeller 
-  bare skont.....

Vi har tegningerne og tilbehoret!

Vi har faet forhandlingen af en 
raekke tegninger og tilbehor til 
virkelige »stormodeller« fra 
firma PeWo i Tyskland.

WACO S.R.E., 2,6 m - ROBIN 2160, 2,77 m - BELLANCA, 2,8 
m - PITTS S15, 2,64 m - FIESELER STORCH, 3,56 m - ZLIN 50 
L, 2,86 m - CITABRIA PRO, 2,85 m - FOKKER DR1, 2,87 m -  
BOCKER B(j 131, 2,47 m - MESSERSCHMIDT ME 163 KOMET, 
3,1 m - MESSERSCHMIDT ME 109 F, 3,3 m - FOCKE WULF 
FW 190 A3, 2,76 m - UDET FLAMINGO, 3,3 m.

Til disse modeller har vi 
naturligvis ogsa den rigtige 
motor:
Original BULLY 22 cm3 
Original BULLY 45 cm3 
Original BULLY 70 cm3 
Original BULLY 100 cm3

RC SKALAMODELLER
STATIONSVEJ 31 · 9970 STRANDBY · TLF. 08-48 12 15



TRANSMERC DECEMBERTILBUD
Udsalg pa enkelte »lagerliggere«

Graupner Bell 47G m. pontoner, kabine- 
haette og motor.................... kr. 2.500,·

Graupner Monsun, spaendvidde 1,58 m. 
Motor fra 6,5 cm3..................... kr. 745,-

Graupner Maxi, spaendvidde 1,6 m. Mo
tor 6,5 cm3. Styroporvinger.......kr. 873,-

Multiplex Buffalo 20, motor fra 3,5 cm3.
Pris ........................................ kr. 575,·
Multiplex Buffalo 40, motor fra 6,5 cm3. 
Pris ........................................ kr. 935,-

Multiplex Aeronca C3. Oldiimermode: tii 
6,5-10 cm3 totaktmotor. fra 10 crr: 4-takt. 
Spaendvidde 1,8 m ................kr. 1.350,-

Tartan 44 cm3 boxermotor.
Pris......................................kr. 2.857,·
Tartan 22 cm3 motor.
Pris......................................kr. 985,-

Multiplex Karo AS, skraent og kunstflyv- 
ningsmodel, spaendvidde 2 m . kr. 1.631,·

Multiplex Kitty elektrofly m. motor og 
akku’s. Spaendvidde 1,3 m .......kr. 650,-

Det kan altid betale sig at 
fa en TRANSMERC 
minipris pa OS- og 
Webra-motorer!

Graupner Starlet, spaendvidde 1,5 m. 
Motor 4 cm3 totakt eller 6,5 cm3 firtakt. 
Pris ........................................ kr. 945,-

Graupner Weihe, spaendvidde 3,2 m. 
Pris ......................................kr. 1.475,-

Graupner Volksplane, spaendvidde 1,2 
m. Motor 2,5-4 cm3 el. 6,5 cm3 firtakt.
Pris ........................................ kr. 525,·
Graupner Duo, spaendvidde 1,1 m, mo
tor 3,5-6,5 cm3 el. 6,5 cm3 firtakt.
Pris .........................................kr. 675,-

Graupner Trend, spaendvidde 1,5 m. Mo
tor 3,5-6,5 cm3 ..........................kr. 713,·

Graupner K8B, spaendvidde 2,8 m. 
Egnet til hojstart og skraentflyvning. 
Pris ......................................kr. 1.450,-

Transmerc leverer ogsa de kendte Emco 
Unimat drejebaenke og traebearbejd- 
ningsmaskiner — ring efter et katalog.

DaTransm erc er et postordrefirm a, beder vi dig ringe fs rs t. hvis du vil aflaegge besog *  Ring e lle r skriv til Transm erc e fte r kata loger *  Hovedkataloger fra Robbe, M ultip lex, Graupner, 
Carrera og Hegi koster kr. 35,- pr. stk. +  12 kr. porto. Send belobet i check e lle r frimserker *  Vi sender over hele Skandinavien *  Forbehold fo r tryk fe jl og prisaendringer.

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

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



Nye byggesaet MODELLER
fra HR-Modeller TIL UNDERVISNINGSBRUG

TUMLING
En nemt bygget, velflyvende og staerk be- 
gyndermodel for linestyring.
Byggesaettet indeholder alle nodvendige 
dele undtagen lim, lak, motor og line. 
Spaendvidde: 60 cm 
Laengde m. motor: 42 cm 
Motor: 0,8 cm3 m. tank.
Pris: 63,50 kr.

En nemt bygget og velflyvende begynder- 
model for C02-motor, den miljovenlige mo
tor, der ikke forurener eller stojer og som al
le kan starte.
Spaendvidde: 67 cm
Laengde: 56 cm
Motor: Telco Turbo Tank 3000
Byggesaettet indeholder alle nodvendige
dele undtagen lim, lak og motor.
Kommer i december.

JET
En nemt bygget, velflyvende og staerk be- 
gyndermodel for linestyring.
Spaendvidde: 58 cm
Laengde m. motor: 44 cm
Motor: 0,8 cm3 med tank
Byggesaettet indeholder alle nodvendige
dele undtagen lim, lak, motor og line.
Kommer i januar 1983.

L/ERKEN
En letbygget og staerk RC-begyndermodel
med rolige og godmodige flyveegenskaber.
Spaendvidde: 122 cm
Laengde: 87 cm
Motor: 0,8 cm3 med tank
RC-anlaeg: 2 kanaler
Byggesaettet indeholder alle nodvendige 
traedele, styretojsdele, hjul, fittings o.lign. 
og mangier kun motor, RC-anlaeg, lim og 
lak.
Kommer i februar 1983.

ABDUL
Begyndersvaevemodel i klasse A1. Kort 
byggetid og fremragende flyveegenska
ber. Byggesaettet indeholder alle nod- 
vendige dele, f.eks. udstansede profiler, 
lister (m. formet forkant), farvet papir, 
hojstartkrog, bly og alle dele til kurve- 
klap og termikbremse. Pris 95,-kr.

SULIMAN
Fritflyvende begyndersvaevemodel — 
ideel for dem, der ikke har pravet at byg- 
ge far. Spaendvidde 77 cm, plan og ha- 
leplan i helbalsa. Pris 53,-kr.

MUSTAFA
Fritflyvende svaevemodei i den Internationale svaevemodelklasse F1A (A2). Spaend
vidde 198 cm. Byggesaettet indeholder udsavede profiler, faerdige bagkantslister 
med hak, beklaedningsmateriale, ballast, alle avrige nadvendige materialer samt 
tegning og byggevejledning. Pris 215,- kr.

HR 54 PRIMA
Linestyret kunstflyvningsmodel for den 
kraesne.
Opbygning: Fladkropsmodel,
naesehjulsunderstel, justerbar lineudfa- 
ring, justerbar tipvaegt, ekstra kraftigt 
styretaj, finesser der gar bygningen 
nemmere.
Motor: 6-8 cm3 (— ogsa de nye kraftige 
schnuerleskyllede motorer). 
Spaendvidde: 119-139 cm afhaengig af 
motorstarrelse. Laengde: ca. 105 cm. 
Vaegt: 1100-1500 gram. Pris 325,-kr.

HR 46 KRABAT
Linestyret kunstflyvningsmodel for 2,5-4 
cm3 motorer.
— Den populaere model for begyndere 
og ungdomsskolehold. Kan lave alle 
kunstflyvningsmanavrer. Nem at bygge 
og staerk.
Byggesaettet indeholder plastbeklaed- 
ning. Pris 148,-kr.

Peck-Polymers
Sma fritflyvende gummimotormodeller
(Peanut-modeller):
Drurine Turbulent............................. kr. 66,50
Andreason BA4-B............................. kr. 66,50
Cougar ................................... kr. 66,50
Mustang P-51................................... kr. 66,50
Zero ........................................... 66,50
Gipsy Moth ............................. kr. 66,50
Lacey M-10....................................... kr. 66,50
One Nite 28 (P-30 model)..........kr. 78,00

Minicombatmodellen LITTLE 
BUGBEAR
Beregnet for 0,8 cm3 motorer.
Ny udgave, der er nemmere at bygge. 
Lettere at flyve og utrolig staerk. 
Byggesaettet indeholder plastbeklaed- 
ning. Pris 68,· kr.
Ombygningssaet for motorer uden tank: 
Bestar af materialer til krop og til tank. 
Pris 18,· kr.

WILDCAT
Elektrisk polflyvningsmodel. Fladkrops
model af den amerikanske hangarskibs- 
jager fra 2. verdenskrig, meget nem at 
flyve, kan trimmes til at lave loops. Vel- 
egnet selv for de mindste argange.

Pris 36,50 kr.
Elektromotor monteret med stik, nav og 
propel. Pris 30,00 kr.

JAPANPAPIR
Peck-Polymers farvet japanpapir.
Tyndt, 51 x 76 cm, pr. ark...........kr. 3,00
TEgte japanpapir, meget tyndt, flere 
farver, 46 x 61 cm, pr. ark ..........kr. 6,00

LEIF O. MORTENSEN 
HOBBY
HERNINGVEJ 94
DK-9220 AALBORG 0ST
Tlf. 08-15 97 07 man.-fre. 16.00-17.30
Giro: 9 00 00 62



r is s k o v /Ar h u s
AVIONIC forer de anerkendte 
meerker inden for RC-anlaeg, 
modeller og motorer til meget lave 
priser.
Teknisk service og vejledning.
Vi tester dit udstyr gratis.
AVIONIC DENMARK ApS
Violvej 5, DK-8240 Risskov 
Tlf. 06-17 56 44

MAL0V

Alle m£l i traelister, krydsfiner, balsa- 
trae. Fittings til fly og skibe. Tids- 
skrifter. Tegninger til skala-fly.

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

KSS HOBBY
RC

M andag 
k l. 14-19

Redovrevej 47, 2610 Radovre, 
01-41 29 98

GRINDSTED
Fabrikation af glasfibermodeller, fly 
og bade.
Tilbehortil RC.
Forlang brochure.

I
FIBAERO MODELLER ApS

Skolegade 27, 7200 Grindsted 
Tlf. 05-32 26 56

HELSING0R

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

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

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

'■'DENSE
Lees '

ecialforretning for modelhobby

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

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

Mill
ELEKTRONIK

O stergade 5-7  640 0  S onderborg  Φ  0 4 -4 2  5 8 8 8

Γ  Λ
Hele programmet fra

MULTIPLEX
RC-anlaeg — motorer — fly — 

skibs- og bilmodeller.

RANDERS HOBBY 
v. Knud Maaetoft

Radhustorvet 4, 8900 Renders 
Tlf. 06-42 58 14

Γ VIBORG ^
f  Λ

VIBORG r  Alb o r g  ^

Hobbykaelderen er din specialbutik
Radiofjernstyring

Kob det rigtige, kontakt fagmanden.

Kaempeudvalg i RC-udstyr.
Egen import — derfor ferst med ny-

inden for fjernstyring og linestyring. hederne.
Alt i byggesaet.
Skriv, og vi opfylder dine onsker!

Eget v a e r k s t e d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Samtlige CAMBRIA skalafly lagerfo- 
res.

HOBBYK/ELDEREN Oo|jf*a H O B B Y AALBORG B  SERVICE

Dumpen 11,8800 Viborg K u rt A nde rsen , N d rrega de  18,

Tlf. (06) 62 24 54 (omstill.) Dumpen 18, 8800 Viborg Tlf. (06) 62 76 03 9000 A lb o rg , te lf. (08) 12 13 15

<rohlnt RC*vaerksted
Vi udforer alt garanti- og service- 
arbejde pa Robbe RC-anlaeg i Dan
mark.
Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS 
Steen Billes Torv, 8200 Arhus N 
Tlf. 06-16 19 80

K0BENHAVN

Materialer, beger, blade,
byggesaet, vaerktej....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K. 
Tlf. 01-14 30 1 0
Ma.. ti. to, fr. 13-17, le. 10-12. onsdag lukket!

Hasselager R/C 
Hobby

Fjernstyringsanlaeg *  byggesaet ★  
motorer *  tilbehor ★  indhent 

tilbud - vi sender gerne!
Hovedvejen 62 · 8361 Hasselager 

Tlf. 06-28 15 28

N Y Η E D
Den danske traeningsmaskine fra flyvevabnet i V* skala — 
KZ II T, spaendvidde 255 cm.
Delvis faerdigbygget krop og vinge samt kraftigt teleskop-
understel med hjul.................................................2.475,· kr.
TURBULENT, spaendvidde 238 cm.
Faerdigbygget vinge, krop, haleplan, teleskopunderstel og 
hjul ..........................................................................2.200,· kr.

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark 
Skaphusvej 3, llskov, 7451 Sunds 
Tlf. 07-14 51 85 (bedst form. ei. aften)

Skalarigtige lameilimede MMD traepropel- 
ler til KZ maskiner og andre.
Trebladede propeller pa bestilling — andre diametre og 
stigninger kan leveres — ring og bestil!
14” x 5” .......................... standard 55,· kr. — skala 65,· kr.
151/2” x 6” ...................... standard 70,· kr. — skala 80,-kr.

............... standard 130,- kr. — skala 140,· kr.

............... standard 150,· kr. — skala 160,· kr.

............... standard 190,· kr. — skala 200,· kr.

............... standard 220,- kr. — skala 240,· kr.

............... standard 280,- kr. — skala 300,- kr.

............... standard 325,· kr. — skala 350,· kr.

............... standard 425,- kr. — skala 450,· kr.

............... standard 525,· kr. — skala 600,- kr.

16” x 6-8 
18” x 6-8 
19” x 6-8 
20” x 6-8 
24” x 6-8 
26” x 8” 
28” x 8” 
30” x 10’
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Sporg din forhandler om 
prisen pa MULTIPLEX 
ROYAL-JUBIL/EUMS-saet. 
Du vil blive glaedeligt 
overrasket.

Kan du lide noget 
ud over
det saedvanlige?
Sa skulle du anskaffe dig en Aeronca C3 fra 
MULTIPLEX. En usaedvanlig model med stor 
succes. En klassiker fra 30’erne; enestaende i 
udforelsen og dertil fuldkommen ukritiske 
flyveegenskaber.
Ideel til indbygning af en 4-taktsmotor. 
Aeronca C3 leveres fra din forhandler i et 
yderst komplet kvalitetsbyggesaet. Originalen 
var ogsa i trae.

De gamle anlaeg ma ikke 
anvendes efter 1983.
Derfor kan vi tilbyde dig 
MULTIPLEX-ROYAL i et 
specielt JUBIL/EUMS-sset 
med ROYAL de Luxe sender: 
altsa udbygget med 
reduktion og mixer mm. 
Senderen er i metalkabinet 
og kan udbygges med en 
lang raekke udbygningsdele 
Laes mere herom i 
MULTIPLEX hovedkatalog 8 
eller sporg din forhandler.

MULTIPLEX
MAAETOFT TRADING ApS, DK-8900 RANDERS · Tlf. 06-42 58 15


