
Modelflyve
D. 7/12, 12. årgang 
Kr. 29,50

• RADIOSTYRING · FRITFLYVNING · LI............... ....



GODT NYT FRA B -A V IO N IC ·
The HOT l in e ....
En af de største successer i 
amerikansk radiostyring nogensinde 
har været Dan Santich’s HOTS.
En ægte fly-for-fun konstruktion, med 
masser af indbygget flyveglæde.
Har lidt lighed med Kobra 20, men er 
midtvinget og har symmetrisk profil. 
Føres i to størrelser:
HOTS
Spv. 1.219 mm, ,25-.45 motor.
Pris ...................................kr. 695,-
SUPER HOTS
Spv. 1.371 mm, ,45-.75 motor.
Pris ...................................kr. 895,-
Begge typer er helt i træ (lav vægt). 
Meget komplette byggesæt med alle 
dele færdiggjort. Meget udførlig 
byggebeskrivelse.

Tilbud på Marutaka 
og Pilot skalafly
Spitfire Mk. 8, 1.640 mm spv....................................... kr. 1.190,-
FW-190 A8, 1.530 mm spv............................................kr. 1.190,-
Harvard AT-6, 1.840 mm spv........................................kr. 1.990,-
Stearmann PT-17, 1.740 mm spv.................................kr. 2.090,-
Cessna Skymaster, 1.940 mm spv.............................. kr. 1.590,-

Super Cub, 1.880 mm spv............................................kr. 1.490,-
Decathlon, 1.710 mm spv.............................................kr. 1.490,-
Tiger Moth, 1.450 mm spv........................................... kr. 1.590,-

EZ FW-190 Ready-to-Fly, 1.470 mm spv.....................kr. 2.300,-

New Yamamoto
Robust begynderfly på 1.420 mm spændvidde. Beregnet for 
.35-.42 motor. Med glaskrop og skumvinger, der har 
halvsymmetrisk profil. Styring på alle tre ror.
Byggesættet indeholder tank, fundament, alu-understel, 
næsestel samt masser af smådele.

Pris for byggesættet kr. 680,-

Spitfire Mk. 8

Decathlon

KAVAN
tændingsanlæg
Nyudviklet
tændingsanlæg med 
lavt strømforbrug, 
kompakt og solid 
konstruktion.
To tændings
tidspunkter styres af 
mikroswitch på gas- 
servoen. Kan bruges 
både til 2- og 4-takter.
Pris incl.
tændrør kr. 1.200,



MFA Sport 500 & 
skala-kit Hughes 500E
Svenske »Allt om Hobby«:

MFA Sport 500 fra England er en meget 
attraktiv helikopter nyhed. Dette ikke bare 
af udseende, men også for den tekniske 
udførelse og ikke mindst prisen.

Begynder helikopteren for ham, der godt vil prø
ve denne udfordring på en økonomisk forsvarlig 
måde.

Meget enkel og robust konstruktion med fast 
pitch og beregnet til .40 til .45 motor med normal
dæmper.
Pris for Sport 500 ............................... kr. 1.750,-
Ekstra tilbehør, Scala Kit ...................kr. 600,-

En gyro er som bekendt en god ting, og Robbes 
autopilot no. 8947 er på tilbud ..........kr. 990,-

Kavan Shark 40
Mener du, at en begynder heli skal have kollektiv 
pitch, har vi også et fornuftigt bud, nemlig 
KAVAN’s SHARK 40 ............................kr. 2.250,-

For de mere garvede 
helikopter-piloter
Vi har det komplette HEIM program fra 
WIK Modelle samt VARIO tuningsdele. 
F.eks. Heim mekaniksæt til kr. 3.870,-. 
Rotorblade, S-schlag og GFK. 
ORTHOFER rotorhoved.
Robart pitch måler.
Schlijter heli-bog (engelsk).

Fordelagtige
radiotilbud
Multiplex Europa Sprint, 1 servo, 9
kanals modtager ................... kr. 1.275,-
Futaba Conquest 6NLK, med
4 servoer................................ kr. 2.680,-
Robbe Supra FM, 1 servo ....kr. 1.990,-
Graupner MC16, med 1 servo,
akku i sender .........................kr. 2.900,-
Alle sæt er på 35 MHz og FM.
Altid fabrikspakninger med originale 
modtagere og servoer.

Svæver-nyhed
En storebror til Speed Astir'en på 3.000 
mm (se anmeldelsen i sidste nummer) er 
hjemtaget.
Speed Astir, spv. 3.750 mm med 
skumvinger. Masser af tilbehør, bl.a. 
bremser ................................kr. 2.400,-

Rossi motorer
R40 Fl m. dæmper .............. kr. 1.140.-
R45 Fl m. dæmper ................ kr. 1.290.-
R60 Fl sideudst....................... kr. 1.380,-
R60 Fl Heli (Heim) ............... kr. 1.450.-
R61/3+2 Fl bagudst............... kr. 1.450.-
R90/3+2 Byro Jet RV ...........  kr. 2.275.-
Forskellige krummere og resonans-rør er 
på lager.

Servo-priser
C-507 ...................... ............ kr. 190,-
C-4041 .................... ............ kr. 340,-
RS-100S/148 ........... ............ kr. 180,-
RS-200 ................... ............ kr. 160,-
RS-600 ................... .............kr. 440,-
RS-700 .................... ............ kr. 550,-
RS-800 ................... ............ kr. 420,-

Oracover
Oracover føres i to versioner, type 21 er 
den normale film, der påføres med 
foliejern eller varmeblæser. Type 22 er 
selvklæbende og beregnet til stafferinger 
mm.
a rt. no. farve kr./m
21-10 H vid 28,-
21-11 Lyseg rå 28.-
21-12 C ream 28.-
21-20 M ørk rød 28.-
21-21 Rød flo u re s c e re n d e 32.-
21-22 K la r rød 32,-
21-30 G ul 32,-
21-33 C a d m iu m  gu l 32.-
21-40 G røn 28,-
21-50 B lå 28.-
21-52 M ørk  blå 28,-
21-53 Lys b lå 28.-
21-60 O ra n g e 32.-
21-64 O ra n g e  flo u re s c e re n d e 32.-
21-71 S ort 28.-
21-81 B run 28.-
21-90 C h rom  (s p e jlb la n k ) 36.-
21-91 S ø lv (m a t b lank ) 32.-
21-92 G u ld 36.-
22-10 H vid 32,-
22-22 K la r rød 36.-
22-30 G u l 36,-
22-52 M ørk  b lå 32,-
22-60 O ra n g e 36,-
22-64 O ra n g e  flu o re s c e re n d e 36,-
22-71 S ort 32,-
Dansk brochure med farveskema mod TO, - kr. i 
frimærker.

Generalagenturer: 
R&G Glas og Epoxy 
DIGICONT PCM 
PRACTICAL SCALE

F. KAVAN 
CAMBRIA 
WIK MODELLE

AVIONIC har åbent hverdage kl. 09.00-17.00 
Postforsendelser med vedlagt girokort for din regning og risiko 
Betalingsbetingelser: 8 dage netto 
Med forbehold for trykfejl samt større kursjusteringer
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Aktuelt fra SILVER STAR MODELS
SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke være millionær for at købe dette 
anlæg. Det koster heller ikke en »herregård« at 
udbygge, for det kan det hele, når du får det.
Simprop Super Star 12 er et FM 35 eller 40 MHz 
anlæg til 6 rormaskiner. Dual-rate (reduktion) på to 
funktioner, kombi-switch på sideror og balanceklapper. 
Standgastrim-justering af tomgang uden påvirkning af 
fuldgas. Frit funktionsvalg og valg af servoretning for 
de fire styrepindsfunktioner. Længdejustering af 
styrepinde. Indbygget ladestik.
Spørg din forhandler om prisen på dette anlæg — den 
er billigere end du tror.
Spørg også om Star 8 — landets billigste FM anlæg til 
fire rormaskiner.

OS motornyhed: 
FS70 Surpass

Som sædvanlig kan vi præsentere en OS motor
nyhed.
FS-26 Surpass er på 4,4 cm3 og yder 0,41 HK v. 
11.000 omdr./min. Vægt 268 gram.
P ris ............................................. ca. kr. 1.600,-

SPORTSMAN 45 H. En næsten færdig EZ 
model fra Pilot. Spændvidde 160 cm. Vægt ca. 
2.700 gram. For 40-45 totakt, 48-70 firtakt.
En velflyvende begyndermodel hvor alt tilbehør 
medfølger ...................................... kr. 2.195,00

Nu importeres 
Aviomodelli igen!
Vi har genoptaget importen af de flotte og vel
flyvende modeller.
Skriv efter farvekatalog med mange næsten 
færdige svæve- og motormodeller. F.eks. Prett- 
ners Calypso II til 10 cm3 motor, Cessna Cardi
nal til 10-15 cm3 motor, Cessna 177 til 6-10 cm3 
motor og mange andre modeller.
Kataloget tilsendes mod kr. 35,00 i frimærker 
eller check.

SHUTTLE. Denne populære helikopter leveres nu i ny og endnu bedre udgave. Færdigbygget incl. 
OS 28F-H motor. Med nyt kunstflyvningsdygtigt rotorhovede. Rotordiameter 1.100 mm. Længde 
1.320 mm. Vægt ca. 2.300 gram.
Shuttle med OS 28 F-H motor ........................................................................................... kr. 3.995,00
Shuttle XX de luxe med OS 32 F-H motor ........................................................................kr. 4.795,00

SKYLARK 40 T. En velegnet begyndermodel til 
40-45 motor. Spændvidde 174 cm. En næsten 
færdig model beklædt i flotte farver.
Skylark 40 T ...................................kr. 1.365,00

Simprop har overtaget produktionen af Carre- 
ra/Airjet. Den første model, der kan leveres, er 
Trimmy med spv. 220 cm. Færdigvinge i balsa 
og -krop i Ferran plast. Styring på højde- og side
ror. Vægt ca. 1.200 gram.
Trimmy ............................................. kr. 1.570,-

VERTOL KV-10711 — Hirobo har produceret 
denne fantastiske Vertol helikopter med to tre
bladede rotorer. Rotordiameter 105 cm. Krop
længde 96 cm. Beregnet for motor på ca. 5 cm3. 
Der er drev og styring på begge rotorer. Krop i 
letvægts glasfiber. Kan anvende normalt 5- 
kanals anlæg. Gyro nødvendig på mindst én 
funktion.
Hirobo Vertol ................................. kr. 11.498,-

QUEST GYRO letter helikopterflyvning for 
begynder og ekspert. Quest Gyro er opbygget i 
én enhed 4x4 x5  cm. Den kan derfor også ind
bygges i små helikoptere. Følsomheden kan 
justeres permanent eller med en kanalfunktion. 
Quest Gyro ..............................ca. kr. 1.100,00

Kataloger — hos din forhandler eller mod frimærker eller check fra importøren
Thunder Tiger 1987 katalog .....................................................................................................kr. 40,00
Simprop Hovedkatalog ............................................................................................................. kr. 60,00
Simprop Minikatalog .................................................................................................................kr. 6,00
Pilot Hovedkatalog ....................................................................................................................kr. 36,00
Pilot EZ katalog ..........................................................................................................................kr. 15.00
OS motorkatalog ........................................................................................................................kr. 3,80

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro 
Telefon 08 52 02 55
Anviser gerne nærmeste forhandler



Modelflyve Nyt 6/88

REDAKTION:
Ansvarshavende redaktør:
B. Aalbæk-Nielsen, Kastanievej 4, 
5884 Gudme.
TIŤ. 09 25 20 00 
Radiostyring:
Lars Pilegaard, Teglmarken 65,
8800 Viborg
Tlf. 06 61 59 51 (aften)
Arild Larsen, Rugmarken 80,
8520 Lystrup
Tlf. 06 22 6319 (RC-unionen) 
Linestyring:
Luis Petersen, Østergårds Allé 28, 
2500 Valby 
Tlf. 01 30 05 51 
Fritflyvning:
PerGrunnet, Blomstervænget 21,
5610 Assens 
Tlf. 09 71 28 68

Medarbejdere ved dette nummer:
Bent Mohr, Lars Jensen, Jesper Buth 
Andersen, Henning Forbech. Bjarne 
Schou, Stig Møller, Benny Juhlin,
Niels Book, Kurt Larsen, Jørgen Kors- 
gaard, Chr. Manly Thomsen, Torben 
Svendsen, Bertel Tango, Valter Han
sen, Knud Aanæs.

Redaktion:
Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Kastan i evej 4,
5884 Gudme 
Tlf. 09 25 20 00

Ekspedition:
Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Norrevænget 3,
5762 Vester Skernmge 
Postgiro nr. 71610 77 
Tlf. 09 25 19 29 
(kun automatisk telefonsvarer, 
der tager imod bestillinger m.v.).

Udgiver:
Dansk Modelflyve Forbund 
v. Erik Jepsen (formand)
Hestkøb Vænge 81,3460 Birkerød

Abonnement og løssalg:
Årsabonnement for 1988 koster 
kr. 139,50 for alle seks numre. 
Løssalgseksemplarer koster kr. 29,50 
og kan købes i en række kiosker 
landet over samt på bladets 
ekspedition.

Udgivelsesterminer:
Modelflyve Nyt udkommer den 10. i 
månederne februar, apnl. juni. august, 
oktober og december. 
Annoncemateriale skal være os i 
hænde senest 6 uger for udgivelses
dato.

Oplag: 4.700 eksemplarer

Produktion:
a-offset, Holstebro

Materialetil Modelflyve Nyt:
Indlæg og artikler til Modelflyve Nyt 
sendes enten til den pågældende 
fagredaktør (se adresse herover) eller 
til bladets redaktion. Materiale ti! 
unionsmeddelelserne skal dog 
sendes til den relevante unions 
sekretariat.

Redaktionen sluttet d. 25/101988 
Dead-line fo r nr. 1/89 d. 24/121988 
Nr. 1/89 udkommer 10. februar 1989

Forsiden:
Morten Munkesø, NFK, i en elegant 
ballet med sin -Blue Phoenix- ved DM 
på Stensletten 1988 i 2-meter klassen. 
Foto: Henrik Nedergaard.

Godt nyt om miljøgodkendelse af 
modelflyvepladser...................................... side 9

Bent Mohr skriver om konsekvenserne af 
de nye regler i »Vejledning fra 
Miljøstyrelsen«.

Kongekobra -  værdig til sit navn ..........  side 10
Lars Pilegaard fortæller om 
færdigbygningen af modellen og giver gode 
råd om brug af OPS 20 ccm firtakter.

Biplanet Wayfarer fra Svenson.............  side 13
Der er store muligheder i den gamle 
biplanskonstruktion, beretter Lars Jensen.

Det århusianske Super C ut-off.............  side 14
I tekst og tegninger redegør Jesper Buth 
Andersen for det bedste cut-off af 
slangetypen, som han endnu har set.

Månedens model: Combat F2D ............  side 16
Henning Forbech og Bjarne Schou har 
sammen udviklet team-race modellen 
»Desperado«

Tips fra VM i linestyring i Kiev USSR ... side 18

Skalainspiration: AVRO 504 ................  side 20
Benny Juhlin skriver om denne 
dobbeltdækker fra 1913, som fløj i Danmark 
indtil 1936.

Flotte havarier........................................  side 23
Forslag til kåring af »årets havarist«.

Mere om vibrationer i OS Long Stroke
helimotorer.............................................. side 24

HUKVAKA-1 model ............................... side 24
Tegning af tjekkisk A-l model.

Engelsk -  made in Denm ark................  side 26
Chr. Manly Thomsen skriver om en metode 
til præcis farveangivelse i forbindelse med
skalafly.

Den fantastiske tredækkerpilot .......... side 27

Om at flyve med ski p å ........................  side 28

Starttove til 2-meter k lassen.................. side 29

S.E. 5a i Sem iskala.................................. side 30
Lars Pilegaard fortæller historien om et af 1. 
verdenskrigs berømte fly, som præsenteres i 
skalategning. I næste nummer gås der 
videre med byggetegninger og -vejledning.

Modelflyvningen i Danmark.................. side 36
Kontakttelefonnumre til de tre 
modelflyveunioner og alle tilsluttede
modelflyveklubber.

Robart skalahjul.....................................  side 37

Hjemmebygget hurtiglader til NI-CD 
batterier....................................................  side 38

Læser-til-læser t ip s ................................. side 40
6 måder at klemme på. Sy en »radiomuffe«. 
Halehjulsunderstel af nedstryger-klinger.
Billig starter.

Konkurrencereferater............................  side 42

Orientering fra RC-unionen.................. side 47

Orientering fra CL-unionen.................. sideSO

Orientering fra FF-unionen .................. side 52

Index 1988 ........... .....................................  side 54
Det bragte Modelflyve Nyt i 1988

Opslagstavlen........................................... side 56

Hvad må en god Heli-radio koste?........ side 56

Sidste frist for aflevering a f 
stof til Modelflyve Nyt nr. 1/89 
er den 24. december 1988.

Model flyve Nyt ønsker sine 
læsere en glædelig ju l og et 
godt nytår.

5



Svensk tidsrekord
Svenskeren Sture Ekman har slået den hjemlige 
rekord i langtidsflyvning med motormodeller efter
trykkeligt ved at anvende ny og gammel teknologi 
med omtanke.

Modellen var en højvinget letvægtsbygget oldti
mer på 222 cm, mens motoren var en O.S. 61 firtak- 
ter ombygget til benzindrift med et Graupner tæn
dingsanlæg med en 1.800 mAh akku og en Webra 2- 
nåls karburator.

Brændstofbeholdningen var på 2 liter, og da flyv
ningen, som varede 10 timer og 4 minutter, blev 
afbrudt, skyldtes det hverken mangel på benzin eller 
dagslys, men at tændingsakkuen var kørt flad.

Den gamle rekord var på bare 4 timer og 58 
minutter, og mon ikke Sture gør et nyt forsøg, straks 
han finder et bedre tændingsbatteri, for ved landin
gen havde han endnu 900 ccm benzin tilbage i tan
ken.

¥

Nye skoleflytyper
Inkarnerede linestyringsfolk har længe påstået, at 
det er hurtigere at lære en ny pilot at flyve med en 
præcist flyvende kunstflyvningsmodel fremfor med 
en traditionel begyndermodel.

Noget tyder på, at det også vil være tilfældet i RC 
verdenen, for på redaktionen har vi her i efteråret 
flere gange set interesserede tilskuere få deres luft
dåb med en PINTO, uden at det har givet anledning 
til nervøsitet for hverken pilot eller flyejer.

At modellen flyver hurtigere end de traditionelle 
RC skolefly, opvejes øjensynligt mere end rigeligt af 
Pintoens præcise og kontante styring samt dens rin
ge vindfølsomhed.

Modeller af Pinto typen -  som oftest med en 3,5 til 
4,5 ccm motor -  har længe været brugt til skoling i de 
engelske modelflyveklubber, så måske er tiden nu 
også moden til et generationsskifte, hvad angår sko
lefly i Danmark.

lpi

Afluret kunst
Tilhængere af elektriske motorsvævere har øjensyn
ligt luret F3B folkene af, for ved sommerens interna
tionale stævner lignede alle modellerne typiske F3B 
svævere af seneste model, og kun en diskret klap
propel afslørede, at der lå en motor gemt i modeller
ne.

lpi

Perfekt slæbefly
Mangler din klub et godt fly til slæb og løft af små og 
store svævemodeller, har det franske modelflyve
blad »Modéle Magazine« modellen.

Det nye slæbefly, som kaldes FLIPER, er ingen 
skønhed, men ligner nærmest en 1 motoret udgave af 
en Monospar på 210 cm i vingefang; men til gengæld 
er de oplyste præstationer i top.

Udstyret med en 10 ccm totaktsmotor af typen 
O.S. FSR og en 12,5 x 5 propel er stighehastigheden 
med en 2 kilo tung svæver i 3-meter klassen 100 
meter på 40 sekunder.

Tegningen, som har bestillingsnummer 4451, kan 
købes ved indsendelse af 90 franc på international 
check til:

Modéle Magazine Service Plans 
15/17, quai de l’Oise 
75019 Paris 
Frankrig

men husk at vedlægge papir med dit navn og din 
adresse, da det jo ikke fremgår af checken.

lpi

Indbrud
Aviator’s modelflyvere i Aalborg har haft uønskede 
gæster. Mellem søndag middag den 23. oktober og 
tirsdag aften den 25. oktober er klubhuset brudt op. 
Der er stjålet en del modelflyveudstyr og begået 
meget hærværk.

Tyvene er gået professionelt til værks. De har 
afbrudt vores telefon og vores tyverialarm, før de 
har boret låsene op. Dørene inde i huset er brækket 
ned; de armerede døre er skilt ad lag for lag. Krimi
nalpolitiet undrede sig over, at nogen har gidet gøre 
sig så store anstrengelser for at få så lidt »salgbart«.

Det værste er ikke, at tyvene har stjålet motorerne 
fra de modeller, der stod oplagret i baghuset, men 
især at motorerne er brækket af modellerne, så de 
også er kaput.

Det er mange byggetimer, der er spildte, og det 
begrænser stuntflyvningen hos os ganske voldsomt 
... for en tid, bare vent, vi vender tilbage.

Der er stjålet 2 SuperTigre G20/15 diesel, 2 Fox 
35-stunt og to Merco 61-stunt. Disse motorer er 
specialtrimmede til linestyret modelflyvning. Selvom 
handelsværdien er til at overse, så er de reelt uer
stattelige.

Der er stjålet 2 stopure m. 1/100 sek. visning og 5 
stopure med 1/10 sek. visning og splittider (til com
bat). Urene er mekaniske og p.... dyre; de er i sølvgrå 
metalkasse, og der er graveret Aviator i dem.

Der er stjålet en omdrejningstæller af lysdiodety
pen.

Der er stjålet klubbens startkasse med indhold, 
batteri, power-panel og Rossi startmotor.

Der er også stjålet byttepenge og en del hånd
værktøj.

Hvis DU får tilbudt nogle af disse dele, så vil 
Aviator være lykkelige for et praj.

Kontakt Jesper Buth Rasmussen på 08 31 9198, 
eller 0813 55 11 i arbejdstiden.l

Hobbyflyvertræf
Den 5. marts 1989 afholder Modelflyveklub- 
ben Comet det årlige hobbyflyvertræf på 
Amager.
Træffet er blevet en så stor succes, at vi 
denne gang afholder det på Skelgårdsskolen 
på Ugandavej i stedet for på Flyskolen. 
Forhandlere, der ønsker at komme og vise 
deres sortiment, kan kontakte Jan Jakobsen 
på tlf. 0150 66 10.
Et nærmere program følger i næste num
mer.

Rent dansk el-fly
Bertel Tangø har sendt os nedennævnte oplysninger 
om hans nye el-fly:

Tegningen til et af de første danske el-fly forelig
ger nu. Det drejer sig om en énmotoret model ved 
navn »Kontakt«, som har følgende data: Spændvid
de 1200 mm, længde 800 mm, vingeareal 22 dm2, 
hale-planareal 4 dm2, flyvevægt ca. 1125 g. Styring: 
Højderor, sideror, motorkontrol.

»Kontakt« flyver på et 7 cellet ΝΙ-cd. batteri (1200 
mah.) og kan, hvis det ønskes, forsynes med en 
trinløs hastighedsregulator (svensk fabrikat), hvilket 
skåner både motor og batteri og giver en blødere 
flyvning i forhold til en almindelig stop/start-kon- 
trol, som naturligvis også kan anvendes.

Bemærkelsesværdig er den måde, propellen (7 x 
4, 7 x 5) er anbragt på; den kan nemlig vippe under 
landingen, hvorved såvel knækkede propeller som 
bøjede motoraksler turde være en saga blot.

»Kontakt« har en udmærket stigeevne, men kan 
også flyves hurtigt vandret, hvis man ønsker det, og 
den flyves let i op til »frisk« vind (8-10 m/sek.), hvis 
ellers piloten har nerver til det.

Flyvetiden ligger på 6-8 min. afhængig af valg af 
motor (Graupner 7022 er et godt forslag). Model
lens vægt spiller naturligvis også en vis rolle.

Nærmere oplysning hos konstruktøren: Bertel 
Tangø, Elektro-Flyveklubben af 1987 tlf. 02 98 67 20.

(I redaktionen har vi en beskrivelse og en ikke helt 
færdigtegnet tegning liggende af Hans Erik Larsens 
El-fly, kaldet Ellerten, som er en kombination af et 
motorfly og et svævefly).

Dan Skala - dokumentation
I nr. 4/88 på side 21 ff giver Torben Back Sørensen en 
række tips og anvisninger vedr. modeller, dokumen
tation og bedømmelse for Dan Skala-klassen, og i 
den sammenhæng giver han en liste over adresser, 
hvorfra der er mulighed for at hente dokumentation.

Fra det engelske »Radio Models« har vi modtaget 
nogle korrektioner til denne adresseliste:

»MAP Ltd.« skal rettes til:
ASP Ltd.
PO Box 35 
Wolsey House 
Wolsey Road 
Hemel Hempstead 
Herts HP2 4SS

Dennis Bryant har nu adressen:
Dennis Bryant 
21 Manor Close 
Burgess Hill 
W Sussex RH15 ONN

og endelig har Duncan Hutson Models nu adressen:
Duncan Hutson Models
33 Hartlebury Way
Charlton King
Cheltenham
Glos GL52 6YB

Firtaktere til kunstflyvning
Firtaktsmotoren O.S. 120 Surpass synes igen at have 
bragt firtakterne ind i varmen til kunstflyvningsbrug.

Ved sommerens franske mesterskab anvendte de 
tre bedst placerede netop denne motor udstyret med 
en 13,5x12 propel.

Til dæmpning af motorlyden anvendte vinderen 
et almindeligt resonansrør til en 6,5 ccm totakter, og 
det var han ikke ene om. mens andre øjensynligt 
foretrak de noget dyrere resonansrørslignende 
dæmpere fra Hatori.
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Hvem opfandt dieselmotoren?
Ja -  det gjorde selvfølgelig Rudolf Diesel. Men når modelflyvere taler om en 
dieselmotor, er det et lidt andet princip, vi taler om. og de, der kender lidt til 
sagen, vil nok sige, at den første dieselmotor var den schweiziske Dyno fra 
begyndelsen af fyrrerne.

Men den 31/121927 ansøgte en hr. Thalheim om et patent på en diesel, som 
vi kender den med variabel kompression via et bevægeligt kompressions
stempel.

Det schweiziske patentbureau bevilgede den 1712 28 patent nr. 129373 til 
Ernst Thalheim, der efter at have præsenteret sin opfindelse på opfinderud
stillingen i Basel i 1928 lavede et mindre antal Etha motorer på bestilling.

Nogle af dem findes i dag i Darrel E. Peughs samling.
Der blev lavet omkring 12 forskellige versioner, nogle af dem tocylindrede. 

Han stoppede med at lave motorer omkring 1939, samtidig med at en anden 
schweizer, Klemenz Schenk, i 1940 eksperimenterede med kompressions
tændingsbrændstoffer. Disse forsøg resulterede i Dyno dieselmotoren, der 
blev testet i juni 1941, medens Thalheims patent stadig løb. Om Dynoen er en 
helt selvstændig opfindelse, er nok tvivlsomt; men ting har det med at blive 
opfundet, stort set uafhængigt af hinanden.

På vore hjemlige breddegrader er den svenske Dynokopi fra Ing. H. Vilen 
fra 43-44 og den danske Monsun motor med fidus tænding fra 44-45 kendt.

Tegner godt
Det engelske »Radio Modeller« har nu i et par år 
kørt med en eller flere folde-ud tegninger på ca. 30 x 
85 cm i hvert nummer; men fra oktober er aktivite
ten nu også øget med en 60 x 85 cm tegning trykt på 
begge sider.

De to første modeller på det nye tegningsformat 
er en lille moderne svæver på 150 cm og en Hots- 
agtig kunstflyvningsmodel til en 4,5 ccm indkapslet 
motor med hængende cylinder.

lpi

Bortfløjen and
Ved sommerens søflytræf i Sverige har en deltavin
get jetlignende flyvebåd med trækkende motor an
bragt på finnen kaldet North Star fra det ameri
kanske firma »Balsa« vist sig at være helt suveræn.

At modellen virkelig er velflyvende, vidner en 
radiofejl om. idet den efter en landing iog gas af sig 
selv og forsvandt op i skylaget for så at blive fundet 
intakt nogle dage senere vuggende på bølgerne i en 
lille indsø flere kilometer borte fra stævnepladsen.

Mon ikke alle stævnedeltagerne herefter husker 
at anbringe en seddel i deres modeller med navn, 
adresse og telefonnummer foruden selvfølgelig den 
udvendige mærkning med unionsnummer.
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Godt initiativ
Mange nye modelflyvere kender ikke Modelflyve 
Nyt, når de første gang kommer på pladsen, og 
endnu flere forsøger sig alene på den nærmeste 
mark, fordi de ikke ved, at der kan hentes hjælp i 
den nærmeste klub.

Det ender som oftest hurtigt for begge kategorier, 
fordi de ikke har den nødvendige teoretiske bag
grund til at forstå, hvad der sker, og hvad de får 
forklaret, og på pladserne oplever man instruktører, 
der bruger den bedste flyvetid på at rette bare de 
mest banale fejl i modellerne frem for at få fløjet 
med eleverne med det resultat, at eleverne ikke 
kommer ud af stedet og opgiver; eller endnu værre: 
instruktøren kører fast, fordi han aldrig får tid til at 
nyde sin egen flyvning.

For at råde bod på dette udleverer indehaveren af 
Hobbykælderen i Viborg nu Modelflyve Nyt til alle 
førstegangskunder og anbefaler Dem at låne et par 
årgange på biblioteket for ligesom at få en fornem
melse af, hvad det hele drejer sig om.

Det må siges at være prisværdigt taget i betragt
ning, at den kommende modelflyver dermed jo også 
får kendskab til alle de konkurrerende firmaer og 
deres produkter.
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MC 3030
Fra Djurs Hobby har vi fået tilsendt en brochure 
over det nye super anlæg PROFI MC 3030.

Den 16 A4-sider store brochure + en dansk over
sættelse kan købes ved henvendelse til Djurs Hobby 
eller til Multiplex-importøren.

Indoor News
Verdens bedste (!) indendørsblad, Indoor News, er 
noget forsinket med sine udgaver i år. Nr. 1 er ud
kommet ultimo oktober og nr. 2 og 3 skal udkomme 
snarest derefter. Problemet er blot det, at der bort
set fra konkurrenceresultater næsten ikke er ind
kommet stof til redaktionen i Ellund siden januar, 
og at chefredaktøren har været meget optaget af at 
flyve Wakefield i ar ... men bare rolig, bladene skal 
nok vise sig.

Karen Larsen, sekretariatet, overrækker en 
gave (for egen regning) og en lykønskning til 
formand Henning Sørensen fra Ry Modelfly- 
veklub.

Klubben havde i forbindelse med dens 15. 
års jubilæum den 24. september inviteret se
kretariatet med til festen på Ry Parkhotel.

Gaven var et fotografi i ramme af en avisar
tikel om Ry MFK.

Forsikringsskader
Vi vil lige ridse reglerne op omkring proceduren 
vedr. forsikringsskader for RC-Unionens medlem
mer. Hvis man, mod forventning, skulle være så 
uheldig at forårsage en skade overfor 3. person, er 
proceduren følgende:

Ring til RC-Unionens sekretariat og bed om en 
skadesanmeldelse, som så vil blive tilsendt. Udfyld 
denne med relevante oplysninger og gerne en skitse 
tegnet, evt. på bagsiden. Herefter returneres den til 
sekretariatet. Kravstilleren må ikke uden forsik
ringsselskaber accept få repareret skaden, som jo 
skal takseres af forsikringsselskabet.

Vi gir selvfølgelig ud fra, at de sikkerhedsmæssige 
aspekter er overholdt, og hvis det f.eks. er en bil. at 
den så er placeret på en dertil indrettet P-plads. som 
ikke ligger i indflyvningsområdet (se iøvrigt de nye 
forsikringsbestemmelser under »Orientering fra 
RC-Unionen«),

KL.

J umbocertifikat
Betingelsen for at opnå tilladelse til at flyve med 
jumbomodeller (fra 7 kg-20 kg incl. brændstof) er 
følgende:

Man har et A-certifikat, og man får sin model 
testet af en jumbokontrollant. Det gælder specielt 
kontrol af bygning af modellen, men også en prøve 
på manøvredygtighed. Kontrollanten udfylder en 
ansøgning om registrering af pilot til flyvning med 
modeller mellem 7-20 kg og indsender den til sekre
tariatet sammen med A-certifikatet. Der vil så finde 
en registrering sted. og det pågældende medlem må 
først flyve med sin jumbomodel efter en bekræftelse 
fra sekretariatet.

K.L.

Af sæbe bliver man klog
For snart flere år siden kom en jysk modelflyver ved 
en fejltagelse til at blande sit brændstof op med 
autoshampoo i stedet for med olie.

Det havde motoren ikke godt af, og et vittigt 
hoved indrykkede også straks en annonce i klubbla
det med teksten: »Altid rene modeller med NN 
methanolsæbe«.

Det gav en sund latter, men også respekt for ikke 
at opbevare væsker og kemikalier i uoriginale fla
sker ved både gamle og nye klubmedlemmer, og 
salget af RC unionens methanolmærkater går fort
sat strygende i den klub.
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Erstatning for erstatning
Niels Leitritz, der i nummer 5/88 fortalte om, hvor
dan han med held havde erstattet nitrotilsætningen i 
sit firtaktsbrændstof med propylenoxid, har nu måt
tet konstatere, at stoffet er kommet på listen over 
kræftfremkaldende kemikalier og derfor kun kan 
købes med polititilladelse.

Niels har derfor eksperimenteret videre for at 
undgå nitroen, og har nu fundet frem til, at en flad 
brændstofblanding med 16% M-olie parret med et 
O.S. 7 gløderør ikke blot forbedrer topydelsen med 
ca. 1.000 omdrejninger på hans O.S. 90 FS, men også 
giver sikker langtidstomgang helt ned til 2200 om
drejninger.

Kombinationen har også med held været prøvet 
på Enya 60 4c og en HP 49 VT, og dermed er vejen 
banet for en halvering af brændstofprisen til firtakts- 
motorer.
Det betaler sig altså fortsat at eksperimentere med 
forskellige gløderør, for motorfabrikkernes egne fir- 
taktsrør er ikke altid det eneste rigtige lige netop til 
din motor og brændstofblanding.
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Fejldæmpning af O.S. 
firtaktere
Hvis din O.S. firtaktsmotor ikke kan bringes til at 
køre stabilt med det rette træk, så start med at 
kontrollere, at motoren er forsynet med den rigtige 
dæmper.

Inden for en uge er redaktionen således blevet 
konfronteret med 3 dårligtkørende motorer nemlig: 

en 48 Surpass med en FS 40 trykadapter 
en 48 Surpass med en FS 61 dæmper 
og en FS 61 med en Surpass 48 dæmper.
Fejlen opstår fordi enkelte importører konse

kvent videresælger deres motorer uden dæmpere, 
og det er så op til den lokale hobbyhandler og 
køberen at finde den rigtige dæmper.

Det er svært, for udstødningshullet er lige stort i 
topstykket på de nævnte motorer, og dæmperne 
ligner hinanden til forveksling på billeder, men har 
altså forskellig kammerstørrelse og afgangshul.

Som tommelfingerregel kan man som køber gå ud 
fra, at Surpass motorernes krummerrør skal have 
gevind i begge ender, og at originaldæmperens en
destykke er fastgjort med en fin svejsning på en FS 61 
motor og ligeså på de større, mens endestykket på de 
mindre motorers lydpotter fastholdes med en vals- 
ning.

Til yderligere kontrol kan nævnes, at krummerrø
rene er ens til Surpass 40 og Surpass 48, men at 
lyddæmperen til Surpass 40 kun er på 18 mm i 
diameter med en totallængde på 50 mm, mens måle
ne for Surpass 48 er henholdsvis 19 mm og 62 mm.
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Akkumulatorsvigt
Modelstyrt grundet manglende strøm skyldes ikke 
altid dårlige celler i akkuen. Fejlen kan også ligge i 
dit ladeapparat, så har du mistanke om, at der er 
noget galt med strømforsyningen, så få ikke blot 
akkuen, men også din lader kontrolleret af en fag
mand.

I to tilfælde har vi på det seneste konstateret at 2 
kvalitetsladere efter en times indkopling, hvor de 
var blevet godt gennemvarme, kun gav henholdsvis 
75 og 20% af den opgivne ladestyrke, og det forlæn
ger den nødvendige ladetid betragteligt.

Fejlen opdages formentlig ikke lige med det sam
me, hvis der kun flyves 3-4 ture på en dag, men på en 
dag med stor aktivitet sker der måske pludseligt 
uforståelige styrt selv om »der har været ladet hele 
natten«.
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Højderekord
Dave Smith fra Australien agter at øge sin absolutte 
højderekord i Chuckglider. Han tager sin chucker 
med til Nepal og kaster den i 22.000 fods højde!

Hjælp til selvhjælp
Gordon Burford, der lavede de kendte Taipan mo
torer og propeller, lever stadig i bedste velgående og 
laver små serier af råemner for dem, der godt selv vil 
lave deres motorer, men ikke selv kan støbe krum
taphus m.m. Billedet viser et af hans krumtaphuse til 
en 1 cm3 motor.

PAW med og uden kuglelejer
Efter testen af PAW motorerne i Modelflyve Nyt nr. 
1/88 har vi fra fabrikanten fået oplyst, at de nu laver 
en 2,5 cnť motor med to kuglelejer, der kan køre 
med mindre olie og dermed ikke tilsøler modellen så 
meget. Endvidere oplyste han, at en veltilkørt PAW 
uden kuglelejer skulle kunne køre med 18% Rici
nusolie.

Franske oplevelser
Ved det årlige træf for kæmpemodeller i Frankrig 
var modellerne på ingen måde blevet mindre end 
tidligere; men det syntes, som om der nu var gjort 
mere ud af deres skalamæssige udseende, også hvad 
angår gamle kendinge.

Deltagerne havde nogle misundelsesværdige op
levelser. om end visse hændelser -  såsom en »Dra
gon Rapide« med to 125 ccm motorer, der gik i Fail- 
Safe -  nok kunne undværes.

Utidig latter
Fra flere sider er der hørt beretninger om flyveplad
ser, hvor det hører til dagens orden at slå en skrald
latter op, når en pilot har uheld med sin model.

Ganske vist kan en sund latter virke befriende, 
men i den situation er den yderst malplaceret, for 
den uheldige får let følelsen af at være udsat for 
skadefryd og »at være uden for kliken« og mister 
først lysten til at være i klubben og dernæst til 
modelflyvning.

Multiplex for danskere
Randers Elektronik & Hobby fortsætter linien med 
at markedsføre Multiplex på dansk.

Foruden oversatte bygge- og betjeningsvejlednin
ger omfatter den dansksprogede linie nu også ho
vedkataloget med såvel en dansk prisliste som en 
dansk oversættelse af både de mange gode råd i 
kataloget og de tekniske oplysninger for de mere 
specielle produkter.

Effektiv slankekur
Udstyr ungerne med hver en 2-meter svæver. Glem 
gummitovet hjemme, og hold ferie et sted med nul 
termik, men med mulighed for at købe en rulle 
nylonline til fremstilling af en gammeldags højstarts- 
line.

P.S. Husk opvarmning, så dit nye motto ikke bli
ver: »Undgå fibersprængninger -  flyv motorfly«.

Brede eller smalle
Drevne elektroflyvere vælger deres propeller med 
omhu, ikke blot efter diamter og stigning, men også 
efter bladbredde. Smalle blade bruges på hurtigtro- 
terende motorer, og brede anvendes på langsomme. 
Den kunst har både fabrikanter og brugere af 
brændstofmotorer øjensynligt glemt, selv om de 
samme faktorer også gør sig gældende for deres 
modeller.

Stævnemodel
Franske Modele Magazine har i sit juli nummer 
indledt salget af tegninger til en F-18 lignende model 
til opvisninger og Limborace.

Modellen, som nok kan give både piloter og publi
kum nogle hårrejsende oplevelser, bærer navnet 
»Satanix«.

Abonnér på DMU-nyt nu!
-  og få hele 1988-årgangen helt gratis.

DMU-nyt er bladet for RC-folktil vands, men også 
de flyvende RC’ere kan her få mange ideer. 
Bladet udkommer 4 gange om året og prisen er 
kun 40.- kr. pr. år. Indsend kuponen i lukket 
kuvert til DMU-nyt, Roustvej 51D, 6800 Varde.

JA! Send mig venligst hele 1988-årgangen 
af DMU-nyt helt gratis + girokort 40.- kr. for 
1989-årgangen.

Navn: _____

Adr:

Postnr,: By:
Tag en fotokopi, hvis du ikke vil klippe i bladet.
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Godt nyt om Miljøgodkendelse af modelflyvepladser
Bent Mohr fra Årslev Modelflyveklub. der som maskiningeniør har arbejdet med støj- og luftforurening siden 1974, giver her gode 
råd om, hvordan flyvepladser kan oprettes og ikke mindst bevares.

Da miljøministeriet blev oprettet i 1974. blev 
der gennemført en række bestemmelser og 
forordninger i en grusom hast. Ikke alle detal
jer var lige gennemtænkte. Modelflyveaktivi- 
tet blev således placeret i en såkaldt kapitel 5 
kategori, som omhandler særligt forurenende 
virksomheder. Det skyldtes, at almindelige 
flyvepladser blev placeret i denne gruppe, og 
da man ikke havde lavet en speciel kategori 
for modelflyvning, ja så begyndte kommuner
ne landet over at fortolke lovene således, at 
modelflyvepladser blev sidesat med alminde
lige flyvepladser. I praksis betød det faktisk, 
at en modelsvæveplads skulle have samme 
miljøgodkendelse som Roskilde lufthavn.

Når modelflyvepladserne blev anset for at 
være særligt forurenende virksomheder, så 
betød det, at klubberne skulle have en miljø
godkendelse, inden der blev oprettet en mo
delflyveplads. For at få en miljøgodkendelse 
krævedes, at der blev lavet en ansøgning, hvor 
alle aktiviteter på banen blev beskrevet meget 
nøje. Ofte skulle ansøgningen ledsages af støj
målinger, som var/er meget bekostlige, hvis de 
som nu skulle laves af firmaer, der råder over 
det rigtige udstyr og specialuddannet mand
skab.

Den færdige ansøgning kunne man nu fore
lægge kommunens tekniske udvalg, der så 
havde mulighed for at nægte godkendelse, og 
så blev der ingen bane, eller også blev der

udfærdiget en godkendelse ofte med mange 
begrænsninger og strenge krav, f.eks. flyve
tidsrestriktioner, således at det kun blev til
ladt at flyve nogle få timer onsdag aften og 
lørdag eftermiddag. Denne sagsbehandling 
med strenge krav fra starten har vi nu levet 
med i snart 15 år, og det har betydet ikke så få 
lukninger af modelflyvepladser, fordi kravene 
simpelthen har været for skrappe fra starten, 
vel nok p.g.a. overdreven forsigtighed fra 
kommunens side, og vel nok også fordi der 
blandt dem, der havde modelflyvning som 
hobby, ikke var nok forståelse for, at andre 
folk godt kunne mene, at en Cox 0,8 cm3 ikke 
lød lige så kont som fuglesang.

Det nye for os er nu, at der i Vejledning fra 
Miljøstyrelsen nr. 2 1988 vedr. flyvepladser og 
lufthavne står, at modelflyvepladser ikke skal 
godkendes efter miljøloven, idet modelflyv
ning nu betragtes som en fritidsaktivitet. Alt
så slipper vi nu for det kæmpe arbejde og den 
store udgift, der kan være forbundet med at få 
miljøgodkendt en modelflyveplads.

Det betyder i praksis, at klubberne og med
lemmerne nu får en chance for at vise, at de 
uden begrænsninger kan drive en modelflyve
plads. uden at naboerne føler sig generet.

Jeg har ikke sagt. at dette er nogen let 
opgave, men med de muligheder, der i dag er 
for at dæmpe motorer sammen med en udvi
det selvdisciplin i klubberne, kan vi undgå

mange problemer med naboer, der føler sig 
generet. Selvdisciplin skal der til, fordi mulig
hederne for at kunne klage er uændrede.

Altså: er der f.eks. blot én modelflyver i en 
klub, der ikke forstår at tage hensyn til nabo
erne, ja, så kan denne ene mand ødelægge en 
plads for alle de andre klubmedlemmer. Det
te kan ske, hvis f.eks. én nabo klager til kom
munen. Derved er kommunen nødt til at tage 
sagen op, og så kan kommunen, hvis de finder 
klagen berettiget, lægge begrænsninger på 
flyveaktiviteten efter miljølovens reglement 
eller i værste fald nedlægge forbud mod brug 
af banen.

Det sidste var gyset, hvis selvdisciplin ikke 
er i orden. Men med min erfaring opfatter jeg 
den nye udvikling meget posistivt, som en 
udstrakt hånd fra Miljøstyrelsen. Styrelsen 
viser os tillid; lad os vise dem, at vi kan leve op 
til denne tillid.

Redaktionen minder om. at der selvfølgelig 
fortsat skal indhentes de sædvanlige tilladel
ser i form af Zonetilladelse, tilladelse fra fred
ningsmyndigheder og eventuel byggetilladel
se til klubhus. Så nok er det blevet lettere, 
men altså endnu ikke helt »papirløst«.
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Flyvning med modelfly Vejledning 
fra Miljøstyrelsen

Nr. 2 1988

Pladser, hvorfra der foretages flyvning med modelfly betragtes ikke som 
egentlige flyvepladser, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste over 
forurenende virksomheder. Det betyder, at flyvning med modelfly ikke kan 
eller skal godkendes efter miljøbeskyttelsesloven (med mindre dette sker 
som en bivirksomhed til en egentlig flyveplads).

Flyvning med modelfly betragtes derimod som en fritidsaktivitet, omfattet 
af miljøbeskyttelsesreglementets kapitel 11. Ifølge bestemmelserne heri kan 
kommunalbestyrelsen, såfremt flyvningen med modelfly medfører 
væsentlige støjulemper for omgivelserne, meddele påbud om foretagelse af 
afhjælpende foranstaltninger inden en bestemt frist, herunder eventuelt om 
begrænsninger af det tidsrum, hvori flyvningen må foregå. Såfremt 
ulemperne ikke kan afhjælpes eller et påbud overtrædes kan 
kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod aktiviteten.

Det kan derfor være en god idé på forhånd at vurdere støjulempernes 
omfang hos de nærmestboende. Støjulemperne skal vurderes efter de 
grænseværdier, der er angivet i tabel 2 kapitel 6.

Som udgangpunkt for vurderingen kan benyttes støjbestemmelserne i 
internationale konkurrenceregler for flyvning med modelfly. Disse siger, at 
modelflyets maksimale støj ikke må overstige 80 dB (A), målt på en afstand 
af 10 meter under rolige vindforhold, når modelflyet er anbragt på græsbane i 
startklar stand og med motoren på fulde omdrejninger. Mikrofonhøjden skal 
være 1,2 m over terræn.

Flyvepladser og 
lufthavne
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Kongekobra - værdig til sit navn
Vi bygger modellen færdig og giver råd om brug af OPS 20 ccm firtakter.

Af Lars Pilegaard

I nr. 1/88 fortalte vi om Modelflyve Nyts ud
vikling af bladets første, men ikke sidste jum
bomodel i samarbejde med Flywood i Næst
ved, som leverede træet til to prototyper, RC 
Modelcenter i Hillerød, som støttede med en 
20 ccm OPS firtakter og nu sidst Graupner, 
der har stillet et radioanlæg til rådighed for 
test og udviklingsarbejdet.

Selve byggeprocessen blev beskrevet i nr. 3, 
og der skulle så fortsættes her med teknik og 
senere flyvning i håbet om, at telefon og 
brevkasse ville flyde over med råd og vej
ledninger fra erfarne jumbopiloter, men da 
det trods gentagne opfordringer ikke har 
været tilfældet indtil nu, og da i hvert fald 
mange jydske stævnedeltagere i sommerens 
løb har kunnet konstatere ved selvsyn, at 
Kongekobraen flyver perfekt, runder vi nu 
artikelserien af med såvel teknik som flyvning, 
så du kan komme i gang med din egen udgave, 
hvad enten du nu skal bruge den til din entre 
på jumbohimlen eller afslappende flyvning og 
træning, når vejret ikke er til din superflotte 
skalamodel.

Formålet
Der var flere formål med projektet. Dels 
ønskede vi på redaktionen at få egen jum
boerfaring, og dels at få en model til test af 
diverse jumboudstyr, og samtidig ønskede vi 
at skabe en ukompliceret model til RC unio
nens tegningsservice, og som det kan læses i 
nummer 1, blev modelvalget her til det første 
projekt faktisk så simpelt, at en tegning slet 
ikke var nødvendig, blot man var i besiddelse 
af en tegning til en Kobra 20, som vel efter

hånden er bygget i skønsmæssigt 500 eksem
plarer, og hvortil der stadig kan købes teg
ninger hos Avionic.

For at gøre Kobra 20 til en Kongekobra skal 
alle mål såmænd bare ganges med 2 og kon
struktionen tilføjes de småændringer, som er 
beskrevet i nr. 1 og 3 samt i de efterfølgende 
spalter her. Mere enkelt kan det næppe gøres.

Overfladebehandling
Da vi slap i nummer 3, var næste skridt be
maling og mekanik, og for at forsøge noget 
nyt, billigere og måske bedre anvendte vi ikke 
dope, men terpentinlak til interiørbrug på 
den ene prototype.

Planen var endvidere at male modellerne 
med Simprops polyurethanlak. hvor den do
pede model skulle sprøjtemales, mens den 
terpentinlakbehandlede skulle penselmales 
fra a til z.

Beklædning med papir/dope på træflader 
er velkendt, og vi ser derfor her kun på an
vendelsen af terpentinlakken, som i dette til
fælde var fra Dyrups.

Modellen blev i første omgang lakeret som 
foreskrevet på lakdåsen for nyt træværk, 
hvorefter der blev lagt japanpapir på overalt 
med tapetklister med et forbrug på ialt 8 ark 
papir og nøjagtigt 2 timer. Det går jo hurtigt 
med så store og lige flader.

Desværre var der overalt udsolgt i den tyn
de 12 grams japanpapir, så der måtte bruges 
almindeligt 35 grams papir, hvad der ikke hu
ede mig, da det uvægerligt ville betyde et 
merforbrug af porefylder og grundmaling 
med deraf følgende overvægt.

Dagen efter blev modellen igen lakeret 2 
gange, som var det nyt træ, og med mellem
slibning. Grundet terpentinlakkens lange 
tørretid (fire timer) trak lakken overalt helt 
gennem japanpapiret og limede papiret ubry

deligt fast til træværket uden at blive så hårdt, 
at stød og slag medfører revner og krakele
ringer. Det totale lakforbrug var på Vi liter.

Straks efter en sidste afhærdning på 8 timer 
kunne arbejdet så fortsættes med grundma
ling uden den sædvanlige afdampning i 2-3 
uger fra dopen, og som grundmaiing brugtes 
Ά liter Sadolin Kvik til 2 lag med vandslibning 
efter hver påstrygning.

Med 12 grams japanpapir ville overfladen 
nu have været glat som film, mens det grove 
papir skulle have haft endnu 1-2 lag grund
maling for at opnå samme tilstand, så jeg 
valgte at acceptere en ikke helt spejlblank 
overflade af vægthensyn.

Efter sidste vandslibning blev modellen 
malet 2 gange overalt med navyblå polyure
thanlak med dogns mellemrum. Forbruget 
var ligeledes her 250 ccm, og nøjagtigt den 
samme mængde blev iøvrigt brugt til den 
sprøjtemalede prototype.

Alt malerarbejde blev udfort med Graup- 
ners flade lakpensler, og da modellen var 
færdigdekoreret med selvklæbende plastfolie 
fra farvehandleren, var den ikke blevet tun
gere end den dopede og sprøjtemalede pro
totype.

Erfaringerne har siden vist, at terpentin- 
lakløsningen også indfrier forventningerne 
om slagfasthed, for trods gentagne nærkon
takter med dørkarme og lignende er der nok 
kommet både 2 og 3 mm dybe mærker i mo
dellen, men ingen af stederne er malingen 
revnet eller sprunget af.

Radioinstallation
Installationen skal jo ret beset være afklaret 
og forberedt inden overfladebehandlingen, 
og her var vi i et alvorligt problem, da ingen 
på redaktionen havde overskud af radiodele 
til udlån til projektet, men tværtimod nær-
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mest var frustrerede over, at deres private 
anlæg hvert andet øjeblik var tjenestegørende 
i diverse testprojekter.

Vore trængsler hørtes i Aalestrup, og fra Ib 
Andersen Hobby fik redaktionen stillet et MC 
16 radioanlæg til rådighed suppleret med 5 af 
de kraftige Graupner C 4021 servoer samt 
iøvrigt sikkerhedskontakt, 1200 mAh akkuer 
og ladekabler; men det vender vi tilbage til i 
en særskilt artikel om fordele og ulemper ved 
dette computeranlæg, der indtil nu har kort 
problemfrit og indfriet næsten alle forvent
ninger, men vi er langt fra at have udforsket 
alle anlæggets muligheder i forskellige mo
deltyper.

Teknisk set blev rorinstallationerne udfort 
forskelligt på de 2 prototyper, idet der på den 
ene blev lavet en traditionel jumbomontering 
med wiretræk mellem sideror og servo, og 
højderorsservoen anbragt lige foran halepla
net, ligesom krængrorene fik hver sin servo. 
Hængslingerne blev udført med de store 
bladhængsler fra Kavan.

På den anden prototype anvendtes Mi
cro-Mold stifthængsler fra Flywood til alle ror 
inch flaps, og til overførsel af træk fra servoer 
til ror blev anvendt de lange Sullivan kabler 
fra Avionic. På det lige træk mellem servoer 
og hale skulle bruges blå Sullivan (den stive), 
og ud til krængrorene var der planlagt brugt 
røde.

Blå Sullivan kunne imidlertid ikke leveres 
med kort varsel, så løsningen blev røde også 
i modellens bagkrop, men med afstivning for 
hver 10 cm, og det har ikke givet anledning til 
problemer i kombination med OPS firtakte- 
ren.

Til krængrorene gik det derimod ikke, da 
der ved et uheld løb maling ind i yderrørene, 
så trækkene kørte med for stor friktion. I 
stedet blev rørene så anvendt til fremføring af 
kabler til to servoer, som via trækstænger af 
3 mm svejsetråd bevæger hver sit krængror.

Til alle forbindelser mellem trækstænger 
og rorhorn blev brugt kuglelink, og alle kugler 
er fastgjort til hornene med skruer og 2 mm 
selvlåsende møtriker fra Multiplex.

Ved højde- og siderorsservoerne blev an
vendt de originale Sullivan sikkerhedslink 
med kontramøtriker og låse.

Forbindelsen mellem krængrorsservoerne 
og modtageren sker i øjeblikket med et al
mindeligt Y-kabel. men det vil snart blive ud
skiftet med to separate kabler, så MC 16’ne- 
rens muligheder for elektronisk differentier
ing af krængrorsudslagene kan udnyttes.

Alle rorudslag er i øjeblikket stillet til maks. 
30°, og som en behagelig finesse er siderors
funktionen mikset sammen med krængrors- 
kanalen. så sideroret fast giver 20% af kræng- 
rorsudslaget. mens der selvfølgelig er fuld si
derorsfunktion, når siderorspinden benyttes 
alene.

Trækstængerne til flapsene er ligeledes 
lavet af 3 mm svejsetråd med kuglelink i begge 
ender, og servohornet er anbragt således, at 
horn og trækstang flugter, når flapsene er helt 
nede i 75°. På den måde er servoen ubelastet, 
når flapsene belastes maksimalt under dyk.

Alle funktioner har indtil nu fungeret til
fredsstillende.

Understel
Hovedunderstellet er bukket af 5 mm piano, 
og samlingerne er beviklet med kobbertråd og 
loddet med tin.

Understellet er fortil fastholdt af 2 alumi
niums klamper fastgjort i kroppen med gen
nemgående 4 mm skruer og selvlåsende mø
triker, mens understellet bagtil fastholdes 
som en patentprop på en gammeldags soda
vandsflaske under hovedet af 2 kraftige træ
skruer. Når vingeboltene løsnes, og bagkan
ten løftes, frigøres understellet af sig selv og 
vipper forover uden at falde af kroppen.

Halestellet er bukket af 3 mm piano og sat 
fast i bagkroppen med et hvidbliksbeslag, 
mens en bagudbøjet tap isat sideroret sørger 
for styringen, ganske som det kendes på små 
modeller.

Såvel hoved- som halehjul er af letvægts 
plastypen fra Flywood. og forrest benyttes 100 
mm hjul. mens halehjulet er på 50 mm. lovrigt 
det samme hjul. der i sin tid var hovedhjul på 
Modelflyve Nyts Kobra 20.

OPS motoren
Fastgørelsen til modellen er foretaget med 5 
mm bolte og blind-nuts i brandskottet, da der 
i Kongekobraens lukkede næse ikke er de 
bedste muligheder for at komme til med 
hænder og værktøj.

Mellem skruehoveder og motor er anbragt 
stål låseringe til fastholdelse af skruerne trods 
motorvibrationer, og mellem motor og 
brandskot er anbragt 4 træklodser af 12 mm 
plywood. Derved undgås, at der samler sig en 
sø af brændstof under karburatoren som be
skrevet i vores test af OPS motoren i nummer 
6/87. Endvidere er det med statens normal

25-øre let at justere motorens højre- og ned- 
adtræk, samtidig med at det giver mulighed 
for at anbringe brændstoftanken klods op ad 
brandskottet lige bag motoren og føre suge- 
og ånderørsslange direkte fra tank til karbu
rator med meget kort slangeforbindelse.

De anvendte stållåse ringe er yderst effek
tive, og det er en behagelighed, at der kun skal 
anvendes værktøj udefra, når motoren af den 
ene eller anden årsag skal tages af.

Dæmper og tryk
Den originale OPS dæmper har sine be
grænsninger. Virkningen er som nævnt i te
sten udmærket, men bagfra høres et kraftigt 
naboirriterende smæld, og skal dæmperen 
anvendes uden forlænger, som ikke kan købes 
ved OPS, på Kongekobraen, vil det være 
nødvendigt at føre udstødningen op over 
brandskottet med tilsvining af hele modellen 
til følge.

Med bistand af Faaborg dæmperens kon
struktør Svend Christensen blev der lavet en 
speciel Faaborg firtaktsdæmper, idet de små 
huller i dæmperens forreste kammer blev 
boret op til 3 mm.

Faaborgdæmperen blev uden fordæmper 
monteret under kroppen med minispænde- 
bånd og kraftig neoprenslange til nedsættelse 
af vibrationer fra dæmper til krop.

Forbindelsesrøret mellem motor og lyd
potte blev fundet i skrotbunken på det nær
meste flyværksted, hvor der jo altid er et ud
valg i bukkede metalror, og det anvendte rør 
viste sig såmænd at stamme fra noget så 
spændende som værkstedets kasserede kaf
femaskine. Man bliver klunser af at være 
modelflyver.

Det for OPS motoren så nødvendige tryk 
tages ud fra Faaborg dæmperen midterste 
kammer, hvori der med almindeligt tin er 
indloddet et stykke 3 mm messingrør. Trykket 
ledes fra dæmperen til tanken gennem et 
aluminiumsrør til reduktion af tryktab.

Såvel tryk· som lydmæssigt fungerer ar
rangementet perfekt. Det markante smæld er 
borte, og motoren kører uden krafttab med en 
lyd, som var den på flere cylindre.

Glødestrøm
Grundet den korte afstand mellem propel og 
gløderør på OPS motoren kan der ikke an
vendes en almindelig gløderørsnøgle, og der 
er derfor anbragt et hjemmelavet tilslut
ningsstik på motorens ene fastholdelsesskrue 
i sikker afstand fra propellen.

Stikket er lavet af en 5 mm nylonbolt fast
gjort til et stykke vinkelbøjet metal med en 
jemskrue. På langs gennem nylonbolten er 
ved gennemboring anbragt en 2 mm mes
singskrue, og fra undersiden af arrangemen
tet forbinder en stump tyk ledning 2 mm 
skruen med gløderøret.

Tilslutningsstikket kan betjenes med både 
almindelig gløderørsklemme og de rørfor
mede eller, som jeg foretrækker det, min 
»strøm på dåse«, så jeg helt undgår kontakt

Som det ses på vores MC 16 anlæg, er Kongekobraen en 
stor sag. (Foto: Lars Pilegaard)
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OPS installationen med afstandsklodser, snapserør og 
glødestrømstilslutning på nederste monteringsskrue. 
(Foto: Lars Pilegaard)

mellem fly og startkasse og irriterende lange 
ledninger.

Strøm på dåse rækker rigeligt til en normal 
flyvedag, da der sjældent bruges glødestrøm 
i mere end 5-10 sekunder pr. start.

Startsnaps
Ifølge OPS og vor tidligere test er det som 

standard nødvendigt at anvende en elstarter 
i 10-15 sekunder for at suge den nødvendige 
brændstofmængde frem til cylinderen.

Det er det ikke længere på redaktionens 
motor, for på forbindelsesrøret mellem kar
burator og topstykke er der nu indloddet med 
tin et stykke 3 mm messingrør, hvor igennem 
der kan snapses forsvarligt.

Snapserøret holdes, når motoren kører, 
lukket med en almindelig tankrørsprop, og 
hverken lodning eller prop tager skade af 
varme, da indsugningsrøret under kørsel bli
ver så koldt, at der danner sig kondensvand 
på ydersiden.

OPS tips
Vær omhyggelig med anbringelse af OPS 
motorens tank, da motoren er meget følseom 
for trykforandringer.

På prototypen er tanken anbragt en anelse 
for lavt, og ved almindelig flyvning giver det 
ingen problemer, men lægges modellen om på 
ryggen inden for de første 5 minutters flyv
ning, er brændstofsøjlen over motoren nu så 
høj, at motoren kører fed og taber omdrej
ninger. En pumpe til motoren er således sta
digt på ønskesedlen.

Forholdet har kun betydning for kunst
flyvning, da rigtige WWII jageres motorer 
heller ikke var bygget til rygflyvning i længere 
tid, hverken hvad angår karburering eller 
smøresystem, men skulle vi provokere og 
møde op til en kunstflyvningskonkurrence for 
jumbofly, må tankanbringelsen først opti
meres.

Ved flyvning i koldt vejr skal motorens 
indsugningsrør som bekendt også skærmes 
mod yderligere afkøling, og virker det, som 
om motoren kører for kold også i lunt vejr og 
er ved at blive kvalt i brændstof med mindre 
den stilles faretruende magert, er det tegn på, 
at gløderøret ikke længere gløder, som det 
skal.

Som alternativ til de originale rør, der kan 
være svære at få fat på i en snæver vending, 
kan bruges »Rossi Hot«, der passer både til 
motorens forbrænding, den originale gløde- 
rørsnøgle og motorens specielle clips til glø
destrømstilslutning.

Flyvning
Da begge prototyper stod klar til flyvning, den 
ene med en Super Tartan 22 og den anden 
som sagt med en 20 ccm OPS firtakter, vejede

Stille og afslappet bringer Ole Jørgensen sin Konge- 
kobra ind til landing. (Foto: Lars Pilegaard)

de begge 6200 ± 50 gram uden brændstof.
Målet havde været ca. 5 kilo, så hvorfor nu 

denne overvægt? Jovist -  tre gange var der 
indgået vægtmæssige kompromisser, men 
som det kan ses af synderegistret, kan de 
forholdsvis let undgås:
a: anvendelse af såkaldt 30 kg skum mod 
sædvanligvis 16 kg skum til vinger svarende til 
300 grams overvægt.

b: anvendelse af usorteret træ, i dette tilfælde 
750 grams overvægt.
c: anvendelse af tykt japanpapir med deraf 
følgende merforbrug af lak og maling, skøns
mæssigt 100 gram.

Til kunstflyvning må det altså tilrådes at 
holde vægten nede, men til almindeligt brug 
er der ikke sket nogen katastrofe, for i lan
dingsøjeblikket (tom tank) er planbelastnin-
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gen nede på 62 gram pr. kvadratdecimeter 
regnet på hovedplanet alene.

Med Super Tartan, som svinger en 18 x 6 
propel ca. 700 omgange mere i minuttet end 
en OPS firtakter og en almindelig Tartan, kan 
der flyves fuldt ud lige så hårdt som med en 
overmotoriseret Kobra 20, mens præstatio
nerne med OPS motoren er mere skalarigtige 
set i forhold til historiens sidste propeldrevne 
jagerfly.

Grundet Kobradesignets store luftmod
stand ved høje hastigheder er der ingen synlig 
forskel på tophastighederne, men hvor Super 
Tartan klarer at hænge stille i propellen, må 
OPS modellen give op, så er det miniflys
manøvrer, du ønsker med en OPS firtakter 
eller en almindelig Tartan, er det nødvendigt 
at holde vægten nede på de 5 kilo.

Den store luftmodstand giver foruden en 
imponerende luftmusik også imponerende 
flyvning, da modellerne ligesom bremses op, 
når de når en vis hastighed, med det resultat, 
at det ikke går nævneværdigt hurtigere nedad 
end opad. Alle former for kunstflyvnings
manøvrer bliver derved balletagtigt yndeful
de.

Begge modeller letter med neutrale flaps 
på ca. 10 meter, og med sænkede flaps er 
stigeevnen imponerende.

Gives der maks flaps ved fuld gas, kan mo
dellerne loope uden brug af højderor, men 
den rette brug af flapsene er at anvende dem 
enten moderat under hurtige stigninger eller 
med maksudslag som dykbremse og så selv
følgelig under landing.

Faktisk kan man med maksimalt flapsud
slag dykke Kongekobraen mod banen på Stu- 
ka-manér uden synlig acceleration og derefter 
rette ud i få meters højde og sætte modellen 
på banen i skridtgang.

Status
Med hjælp fra Flyvvood. Graupner alias Ib

Andersen Hobby og RC Modelcenter i Hil
lerød har vi i denne omgang nået vort mål, 
nemlig at skabe en helt ukritisk, prisbillig og 
hurtigt bygget jumbomodel, som vil kunne 
tilfredsstille de flestes flyvebehov, når man ser 
bort fra egentlig konkurrenceflyvning.

Byggetiden var for vort vedkommende ca. 
4 uger, og så var der endda tid til både at fejre 
jul og tage på flyvepladsen, så bortset fra den 
første sammenlimning af balsaplader til de 
store flader tager det ikke længere tid at lave 
en Kongekobra end en Kobra 20, og prisen vil 
afhængig af dit eget lager og gældende tilbud 
ved hobbyhandlerne ligge mellem 700 og 1.000 
kroner.

For mig er der ingen tvivl om, at man som 
førstegangs jumbopilot, får langt mere ud af 
Kongekobraen end af diverse højvingede 
sportsmaskiner og vindfølsomme biplaner.

Fremtiden
Vores modeller skal fremover bruges til test 
og træning. Forsøg med at lave en Corsair- 
vinge, som vi i sin tid gjorde det til Kobra 20, 
diskuteres jævnligt, og fra omgivelserne høres 
spydige bemærkninger om, at det startede 
med en mini Kobra og en Cox motor og ender 
med en tredoblet Kongekobra med frithæn- 
gende folkevognsmotor, så han selv kan kom
me med.

Men hvor i alverden får man bukket et 15 
mm pianounderstel?

Biplanet Wayfarer fra Svenson
Lars Jensen, Holstebro, har trods sin unge alder allerede stor erfaring i bygning af RC modeller, 
og her fortæller han om sine erfaringer med Svensons efterhånden gamle biplanskonstruktion.

I vinteren 1987/88 købte jeg hos Hobbykælde
ren i Viborg et byggesæt til en Wayfarer, og 
da jeg synes, at det er en ualmindelig god 
model, besluttede jeg mig til at skrive om den i 
Modelflyve Nyt.

Byggesættet
Da sættet to dage efter bestillingen dukkede 
op med posten, var jeg spændt på. om alle 
delene var der. hvad de selvfølgelig ikke var. 
idet der manglede to krydsfinersforstærknin
ger til kroppen med en størrelse på ca. 0.8 x 10 
x 40 cm, men efter en opringning til Hobby
kælderen dukkede det op næste dag. Ellers 
indeholdt sættet understel, hjul. motorfunda
ment, tank, rorhorn og hængsler. De forskel
lige dele lå nydeligt i kassen med alle småting 
pakket ind i poser. Det eneste, man behover 
at indkøbe ekstra, er beklædning og diverse 
styrestænger.

Arbejdstegning
Der er ikke mindre end to store tegningsark 
på cirka 150 x 100 cm, hvoraf det ene omfatter 
tegning af alle fire vingehalvdele samt hale

plan og skitser på forskellige stadier i bygge- 
forlobet. Den anden tegning viser kroppen 
henholdsvis fra oven og fra siden samt bygge
vejledning og stykliste på fransk, tysk og en
gelsk. De forskellige tegninger er meget let 
forståelige og viser alt det, man skal bruge.

Wayfareren, der trods sin høje alder er både velflyvende 
og spændende.

Krop og haleplan
Kroppen er bygget helt i træ med krydsfiners 
spanter, der alle er mærket op på få forskelli-
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ge plader, og det er så op til en selv at save 
dem ud. Det gælder også vinge-stivere samt 
holder til den øverste vinge. Selve krops-op
bygningen er ikke særlig enkel, da der er 
mange dele, der godt kan være svære at få til 
at passe helt sammen, men er man tålmodig 
og har bygget et par flyvere, skulle det ikke 
være noget problem.

Med hensyn til understel kan det være en 
god idé at købe et drejeligt halehjul, da der i 
sættet kun er et stykke krydsfiner, der ved en 
halelanding formodentlig vil rykke hele hale
partiet i stykker.

Vingerne
Vingerne er ret specielle, da kun den nederste 
vinge har v-form og krængror, mens den øver
ste vinge er helt lige og uden krængror. Med 
hensyn til bygningen er der ingen besværlig
heder. Dog er det en god idé at lægge en 
glasfibermåtte på inde fra midten ud til første 
ribbe. Glasfibermåtten er ikke med i sættet.

Beklædning
Kroppen har jeg beklædt med 25 grams glasfi
ber, der er lagt på med zapon lak. Det har vist 
sig at være utrolig stærkt, og så er det tilmed 
meget lettere at lægge på end det mere brugte 
japanpapir, som selvfølgelig også kan bruges. 
Vingerne er beklædt med oracover, og det 
samme er haleplanet, mens finnen har fået 
samme behandling som kroppen.

Flyvningen
Da jeg havde fået samlet flyver og mod, tog 
jeg ud på vores flyveplads.

Efter lidt tids snakken prøvede jeg radioen

Lars Jensen, Holstebro, med sin Wayfarer.

af og startede motoren op, en helt ny DS 40 
FSR ABC motor, der med garanti skulle kun
ne trække modellen op. Før starten korte jeg 
lidt rundt på pladsen for at se. om alt virkede, 
som det skulle, og da det så lovende ud, fik 
motoren gas, og flyet gik i luften på mindre 
end ti meter og fløj uden det mindste trim. 
Der var ingen problemer med rul, loop og 
lignende manøvrer, og landingen foregik også 
uden problemer.

Men der blev fløjet mere den dag, for nu 
vidste jeg, at den kunne flyve. Det blev til 
endnu en tur, hvor modellen heller ikke viste 
nogen skavanker. Jeg har nu fløjet en del med 
modellen, og den har endnu ikke voldt pro
blemer. Det sværeste var nok at vænne sig til 
at se ikke blot én vinge, men to vinger.

Wayfarer er en model, der varmt kan anbe
fales -  nok ikke for begyndere, men som an
det eller tredie fly vil den være perfekt.

Konklusion
Modellen er meget let at bygge, og man skal 
ikke bekymre sig om, at modellen har en vinge 
mere end de fleste fly, man ser på model- 
flvvepladsen. Det tager selvfølgelig mere tid, 
men munder ud i mere godmodig flyvning. 
Bvgge-sættet kan man heller ikke klage over, 
dog kunne diverse spanter og vinge-holdere 
af krydsfiner godt være savet ud, men med en 
god løvsav er det trods alt hurtigt gjort.

Tekniske data for Svensons
Wayfarer
Spændvidde
Totallængde
Vingeareal
Total areal
Vægt flyveklar ca.
Radio
Motor

1335 mm 
1100 mm 

53,56 dm2 
63,08 dm2 
2500 gram 
4 kanaler 

6,5 totakt -10 firtakt.

Det århusianske Super cut-off
A f  Jesper Buth Andersen

Overskriften er ingen overdrivelse, for her er simpelthen tale om det bedste cut-off af slangetypen, som jeg endnu har set.

Et cut-off har mindst én funktion, nemlig at 
stoppe motoren, når piloten ønsker det. Det 
gøres (som regel) ved at lukke for brændstof
fet. Et cut-off er motorens redningsplanke. 
Hvis du engang har kørt en racermotor 40 
omgange, hvor den er rødglødende og lige ved 
at sætte sig, så ved du, hvad cylinderen kan 
bruges til bagefter: Tipvægt.

Især i Teamrace ses cut-offs, som er udvi
det med mange funktioner som påfylderven
til, startsnaps, accelerationssnaps m.v. Disse 
cut-offs er meget svære at lave, selv for en 
maskinarbejder, for de består af mange små 
dimser, og det skal være lavet, så det er 100% 
tæt.

Et cut-off koster for det første omgange pr. 
tankfuld, men hvad værre er, det gør motoren 
hysterisk, og til sidst kan den blive totalt umu
lig både at starte, at stille og at få til at køre 
jævnt. Når det virker er det utroligt lækkert at 
bruge. Optankningen genaktiverer cut-off et, 
motoren starter i første ryk og accelererer 
stærkt.

Den eneste måde at lave et helt tæt cut-off 
på, med eller uden drejebænk, er at lave et 
cut-off, som klemmer på brændstofslangen, 
og så bruge en almindelig dyse og dysenål i 
motoren. Det ses meget i Good-Year.

Det århusianske supercut er udviklet til en 
teamrace model med en Nelson bagindsug

ningsmotor, men det kan nemt tilpasses andre 
motorer eller en Good-Year model.

Cut-off et løser to af de mest fundamentale 
problemer i teamrace på begynderplanet. Og 
for resten også for mange eksperter. Det har 
de indlysende fordele, at det kan laves af 
enhver, og at det pr. definition er tæt. Prisen 
er få kr., hvor prisen på et traditionelt teamra
ce cut-off ligger på 500-1000 kr.

Jeg har flere gange overvejet at bygge sådan 
et cut-off til mine teamrace modeller, alene 
for at kunne teste, om det er motoren, der 
drikker, eller det er det traditionelle cut-off, 
der er blevet utæt.
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Tank

Ind

Supercuttet virker på den måde, at det i 
kørestilling har åbent for brændstof til motor
en og lukket for et påfylderrør. Når motoren 
stoppes, lukkes for brændstoffet til motoren, 
og der åbnes for påfylderrøret. Efter optank
ning åbnes for cut-offet, og motoren startes. 
Materialelisten er ikke lang: et stykke 1 mm 
pianotråd, lidt 2 mm messingror. en lille plade 
x-finer og lim.

X-fineren er basis for hele systemet. På den 
viste model er den stivet af med en plade 
balsa, der også bærer monteringsror til at 
skrue cut-offet i modellen med.

Hjertet i systemet er den store lodrette, 
musefældeagtige fjeder, der korer frem og 
tilbage i et styr. Dette styr laves i 2 stk. 1 mm 
pianotråd. som bukkes i et U.

Fjederen er gjort fast på den ene side af 
styret og fortsætter på den anden side gen
nem en stump 2 mm messingror. ud på ydersi
den af modellen. Dér udenfor bukkes den i en 
cirkel, så mekanikken under pitstop kan akti
vere cut-off et uden at stikke fingeren. Fjede
ren vandrer i styret og skal i spændt stilling 
lukke for påfylderrør og i løs (cuttet) stilling 
for føderør.

For at holde fjederen spændt, skal der være 
en holdepal. Denne bukkes også i 1 mm piano
tråd, så den af sig selv fjedrer tilbage og låser, 
når mekanikeren åbner cut-offet. Palen buk
kes, så den er styret i vandret plan på begge 
sider af x-fineren. Til palen skal der loddes/ 
bindes en blød tråd, der er gjort fast til styre- 
tøj/styrehjul.

Bemærk, at fjedringen for både fjederen og 
palen sker i øjer, der er bukket l/ι gang om
kring et ca. 5 mm rør. Derved fås en blød 
runding, som sikrer en god fjedring. Hvis der 
er skarpe rundinger, vil det påvirke fjedrin
gen, som bliver kantet med kort effektiv van
dring og med stor risiko for metaltræthed.

Tanken laves af en Mariottetank. fordi når 
påfylderstudsen tragten roret er lukket under 
flvningen. vil brændstofhojden i tanken ikke 
påvirke motorgangen. En tank må højst være 
på 7,0 ccm. så den vise laver en tank på 6,8 
ccm. Husk, at både overlob, snapserør og ikke 
mindst påfylderror måles med. Køb en 10 ccm 
sprøjte ved materialisten eller på apoteket, og 
mål med den. Faconen på tanken og dens 
placering i modellen er afgorende for motor
gang og acceleration. På den anden side er 
der ingen grænser for. hvor mystisk udseende 
tanke der er set fungere. Som hovedregel skal 
du lave tanken, sa den -.an flyttes i forhold til 
carburatorens centerlinie, og så tankens vin
kel kan ændres. Det må den selvfølgelig ikke 
gøre under korsel. E: udgangspunkt kan være 
en tank på 40 x l5 x 7  med en hojde på 15 mm. 
Det giver en ydervæg med en vinkel på 12-14 
grader i forhold til modellens længdeakse. 
Den vinkel er passende til et foderor. der 
sidder parallelt med karburatorens midterli
nie. Føderøret tapper fra FORRESTE, ne- 
derste hjørne af tanken.

Påfylderrøret skal pege bagud og nedad i 
tanken og mod ydervæggen (den side. der er 
yderst under flyvning). Det er for ikke at 
skumme brændstoffet. Det er sjusk at miste 1 
ccm brændstof, fordi der er bobler i brænd
stoffet.

Påfylderslangen skal ende i en eller anden

form for tragt: en golf-tee, en udboret smøre- 
nippel eller en plasticdims fra en lille dunk. 
Hvis du lader slangen ende i et rør, tager det 
alt for lang tid at få forbindelse mellem 
brændstofdunken og tanken. Brændstofdun
ken laves nemmest af en kulør-dunk eller 
anden »håndret« plasticdunk på 1-2 dl med en 
top. hvori der kan snittes en påfylderstuds.

Nok om tank og påfylder, tilbage til cut
off et:

Pianotråden og messingrør er surret fast til 
x-fineren og så limet med cyanoacrylat eller

epoxy. Det er fristende at udelade disse bin
dinger; men lad være, for træ limet mod metal 
er en dårlig kombination; limen springer nemt 
op.

Så er det bare at montere cut-offet i mo
dellen og så komme ud at flyve ræs. Det kan 
sagtens lade sig gøre at stoppe på under 10 
sek. med dette cut-off; tabet er højest 1 sek. 
pr. pitstop, så det er fuldgodt, indtil du vil 
under 3.30 i tid. Og DET bliver nok ikke i den 
første sæson.

Vel mødt i Cirkelen!
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MÅNEDENS MODEL

Combat F2D
Af Bjarne Schou

Modellen er tegnet af Henning Forbech på basis af hans VM-model i 88. Denne model er udviklet sammen med Bjarne Schou, 
der her beskriver den nærmere.
En lignende konstruktion anvendes af Stig Møller, og for første gang i lange tider fløj danskerne fra russerne til VM. Så vi kan vel 
kalde den årets hotteste model.

Efter at have flojet sæsonen 1987 med gamle 
og reparerede modeller, hvoraf nogle stam
mede helt tilbage fra sæsonen 85, stod Hen
ning Forbech og undertegnede stort set uden 
modeller. Til gengæld havde vi en hel masse 
indhøstede erfaringer og nve ideer, som vi har 
prøvet at proppe ind i denne model.

Her er nogle af de kriterier, som vi ønske
de, at den nye model skulle opfylde:

1. Modellen skulle være hurtig
2. Simpel at bygge
3. Stærk nok til at tåle nedstyrtning
4. Billig.

Kommentar til listen:
1. Efter omfattende motortests, herunder 
ændringer af motoren (U.S.E.), konstaterede 
vi, at efter de nye regler med max. ø4 mm 
karburator havde vi mistet en smule effekt. 
For ikke at miste for meget fart var det nød
vendigt med en hurtig og let model.
2. Modellen er lavet sådan, at flest mulige 
dele kan saves på rundsav eller stiksav for at 
spare tid.
3. Siger sig selv; man skulle jo nødigt bygge 
for mange.

Gennemgang af modellen:
Forkanten er lavet af skum og er en del min
dre end forkanten på Mjølner. Dette er gjort 
for at spare vægt. Den er belagt med blom
sterpapir hele vejen rundt for at skabe en stiv 
og stærk D-Boks.

Ribberne er lavet af 6 x 6 mm balsa. der er 
skåret af en 6 mm plade, der vejer mindst 100 
gr. Vi mener, at denne konstruktion er opti

Den meget lette, enkle cenierkonsmikaon

mal, da den kombinerer stor styrke, lav vægt 
med nemhed i konstruktionen. Fremgangs
måden er som følger:

På en spånplade tegner man først profilet. 
Derefter banker man søm i til at holde 6 x 6  
listerne sammen med 1 mm x-fineren, medens 
limen tørrer. Jeg bruger her cyano, så har man 
en ribbe på mindre end et minut. Denne jig 
kan også bruges til at holde ribben, medens 
man pudser den til den rigtige længde.

Midterribben er en helt ny konstruktion, 
der for den første dels vedkommende er me
get simpel. Her mangler den sædvanlige 6 mm 
balsatværpind. I stedet for er der en 5 x 3 mm 
fyrreliste, som går i hele modellens længde. 
Den har tilsyneladende ikke været stiv nok, 
da vi har haft problemer med, at motoren har 
rystet en del. For at afhjælpe det vil jeg på 
mine nye modeller ændre de to 1 mm x-finer 
til to 2 mm x-finer. der er lamineret af 1 mm x- 
finer og med årerne krydset i 45: i flyveretnin
gen.

Ubeklædt model uden ribber

af de steder, hvor Henning og undertegnede 
ikke er enige. Hvad fordelen er, ved jeg ikke.

Bagkanten er lavet af ø5 mm ramin. Den er 
utrolig stærk og billig. I de fleste byggemarke
der kan man købe dem i 3 meters længder.

Tankholderen er lidt speciel, den består af 
50 my mylar, der er sat fast på forkanten.

I stedet for sutter bruger vi nu ø5 mm Latex 
slanger. Herved undgår vi, at tankholderen 
rager udenfor modellens profil og sænker ha
stigheden.

Mylaren er varmet fast på en kontaktlim 
som sædvanligt.

Når modellen er færdigbygget, skal du kon
trollere, om den er lige. Det gøres ved at kigge 
bagfra på bagkanten. Den skal ligge midt i 
profilets hojde over hele spændvidden. Hvis 
den ikke gor det. kan du rette den ved at bøje 
bagkanten forsigtigt til den side, hvor du kan

Bemærk den enkle tipkonstntktion
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se mest af forkanten, samtidig med, at du 
strammer Mylaren med et strygejern. Roret 
skal selvfølgelig give lige meget udslag til beg
ge sider.

Det anbefales, at du starter med tyngde
punktet ca. 5 mm foran det på tegningen viste.

Det er mere vigtigt, at du kan styre din 
model, også uden at se på den, end at du kan 
lave små manøvrer. Alt for ofte ser man folk 
der, når de flyver alene, kan lave utroligt små 
manøvrer, men når de så kommer i kamp og 
skal kigge efter modstanderens model, kan de

ikke styre deres egen.
Til sidst skal jeg oplyse, at Henning sælger 

færdige udskårne forkanter til modellen, og 
hvis man har problemer, kan man altid ringe 
til nummeret på tegningen (indtil de ændrer 
områdenumrene).

Tips fra VM i 
linestyring i 
Kiev USSR
Ved Stig Møller

Flere af tipsene ses anvendt på måne
dens model.

Artiklens forfatter havde ikke tid til at kon
centrere sig om andet end sin egen klasse! og 
desværre var Danmark ikke repræsenteret i 
de andre grene denne gang.

Russisk model med 
bajonet-motor plus alu-midte

Håndtag:
1. ©USSR

Materiale: 3 mm alu + 2 x 2 balsa 
Beklædt med sandpapir 

Der bliver ikke brugt svirvler

2. © Tjekkerne
Materiale: 3 mm x-finer + 2 x 3  mm 

balsa

Svirvler: Da der altid skal holdes kontrol med 
om svirvlerne er rettet ordentlig ud, er der her 
et hot tip.
3. ©UK

Materiale: Piano med liner plus benzin- Udførselsliner: 
slange over. 4. © USSR

1mm Piano
■ 25 mm /

40 mm piano

7
Tynd kobbertråd plus lodning 

Benzinslange over.

Udvendigt styretøj:
5. ©USSR'

Ved brud på indervingen kan modellen 
vendes, endnu ikke set, og flyve med yder
vingen som indervinge.

0 4  mm skrue FE/DURAL 
/
T ^  3 mm x-finer eller andet
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Dobbelt stødstang: 
6. ©DK

7. Giver ens ror selv ved 15m/sek vind, plus 
at man kan flyve med en stødstang. Even
tuelt kan en stødstang støttes på midten 
med et øje eller som tjekkerne gør det, 
støtter på vingen/kroppen under stød.

Slangeholder:
9. ©DK

Vil straks blive kopieret af USSR!
Normalt en ramme af hård tung 8 mm 
balsa, men knækker tit da brændstof vejer 
5 kg ved 50 G.
Løsningen er at bukke et stykke 50 my 
Mylar rundt og lime fast på forkanten.

Benzin
Latex

Aftageligt/udskifteligt haleplan:
8.

Evt. 2x0,8 alu plade

1,5 mm piano låst 
med benzinslange

Forkant:
10. ©DK

Dobbelt blomsterpapir beklædning styr
ker utroligt.

fyr

Fart:

Brændstof afviser:
12. Solar-tex er en god beskyttelse at have 

mod brændstofindtrængen ved motorfun
damentet.

11. Slib glasfiberpropellerne ned til 75 mm/3” 
stigning og hold bagkanterne knivskarpe. 
Husk at bruge plaster inden du skærer dig. 
Diameter 160 mm.
Udskift USE topstykket med et SuperTig- 
re.

M3 med fingerskrue holdt fast med 
gummibånd.
Rørplan forstærket med 0,8 mm plade.

Bjarne Schou præsenterer her en russisk model, som 
han hari højre hånd, ogi venster bærer han en dansk.
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Skalainspiration

AVRO 504 i K-udgaven, som den blev anskaffet til 
Hærens Flyvertropper.
Dette og de fleste andre a f billeder her i skalainspiratio
nen er stillet til rådighed fra Flyvevåbnets Historiske 
Samling.

En skalaidé fra flyvningens teenagertid. -

AVRO 504
-  Engelsk dobbeltdækker fra 1913, som fløj i Danmark indtil 1936. -

Af Benny Juhlin

For nogle år siden fik jeg en kopi af »Lærebog 
for flyvepersonel«, udgivet i 1923. Den var 
skrevet som hjælpemiddel ved flyveundervis
ningen for Marinens Flyvevæsen, og den om
handler grunduddannelsen som pilot her og 
til skolemaskinen AVRO 504 K, som tre år 
tidligere var indkøbt i England.

Interessant var det at læse i denne bog. 
Hvad mener I bl.a. om denne omtale af skole
maskinen: »AVRO'en er let og stærk, og der 
er -  så vidt vides -  intet tilfælde forefaldet, 
hvor en sådan er brækket sammen i luften«!!! 
-  Det må have været beroligende læsning, og 
bogen fortsætter: »Den er ret følsom på Kon
trollen (styregrejerne) særlig på sideroret, og 
den er i stand til at udføre næsten alle tænke
lige manøvrer. Disse to egenskaber i forening 
gør det muligt for en elev at lære at flyve med 
den rette følsomhed både på hænder og fød
der. En flyver, der kan flyve en AVRO nøjag
tigt og sikkert under alle forhold, er praktisk 
talt i stand til at flyve en hvilken som helst 
type, lige fra de største og tungeste til de 
mindste og letteste.«

Det må have været en god skolemaskine, 
men det var ikke altid let på den tid at snakke 
sammen, lærer og elev, under flyveturen, så 
derfor giver bogen dette råd til eleven: »Ele
verne må sørge for at have hætte og talerør i 
orden, før undervisningen begynder. Navnlig 
er det vigtigt, at hætten passer godt, thi hvis

den er åben i siderne, så kan det blæse ind ved 
kinderne, og da er det næsten umuligt for 
eleven at høre, hvad læreren siger.« -  Men 
det er jo også 65 år siden! -  

Sidste år var jeg på museumsbesøg i Eng
land, og her overværede jeg en skøn flyveop
visning af gamle veteranfly, der alle var fly
vende.

Pludselig så vi en gammel AVRO 504 K 
komme tøffende. Det lød festligt, for den 
havde en roterende GNOME-motor uden 
tomgang, så der kun var to indstillinger for 
motoren, slukket og fuld gas.

Tøf-tøf-tøf-tøf----- tøf-tøf-tøf------ osv., og
medens der var fuld gas på motoren, måtte de 
to mænd, der støttede hver sin vinge, ruppe 
sig godt. Da de var ude på startstedet, fik de 
vendt AVRO’en imod vinden, og samtidig 
med at de slap deres tag, gav piloten konstant 
fuld gas, og majestætisk bevægede den sig op i

Som nævnti artiklen kan en AVRO 504 i dagses på 
Tøjhusmuseet.
En anden, lidt fjernere mulighed er Royal Air Force 
Museet i Hendon i det nordlige London, hvor denne 
K-udgave er fotograferet. (Foto: B.Aa-N)
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Cockpitsektionen i en N-udgave.

luften. Man følte sig simpelthen sat tilbage i 
tiden til mellem 1914-18. Selv om det var en 
alvorlig tid, må man konstatere, at de har en 
fantastisk charme, disse gamle fly.

Der hvor jeg flyver med mine modeller, har 
en af kammeraterne en skalamodel af en AV- 
RO 504 N, og den flyver virkelig godt, ja 
smukt og helt skalarigtigt. Det er den rene 
romantik med den model. I luften forvandler 
den sig til det. den dengang var, flyvemaski
nen fra vore bedsteforældres, måske foræl
dres, tid, en ægte gammel veteranflyver. Det 
glæder os andre meget at se den flyve, og 
denne model, der kan fås i byggesæt, kan 
glæde mange andre skalaglade piloter i RC- 
Unionen.

AVRO 504 har sin historie, og den er ikke 
kedelig; den skal jeg forsøge at gengive her:

Den engelske flyvemaskinekonstruktør i 
flyvningens barndom, Sir Alliott Verdon- 
Roe, skabte dette fly i 1913, hvor prototypen 
fløj første gang i juli måned. Efter lidt rettel
ser og forandringer blev AVRO’en præsente
ret og afprøvet hos Royal Aircraft Factory i 
november samme år, og her opnåede den en 
hastighed på lidt over 130 km/t. I februar 1915 
satte den iøvrigt britisk højderekord på 4.395 
m. Der blev i første omgang bygget 63 stykker 
af dem, fordelt mellem de britiske maritime 
flyvestyrker og det britiske flyverkorps’ eska
driller i Frankrig. I krigens første måneder i 
Frankrig blev AVRO'en brugt som recogno- 
sceringsfly, men de britiske maritime flyve
styrker var mere avancerede, de brugte den til 
krigens første bombetogter, hvor AVRO'en 
blev udrustet med 4 stk. enten 7 eller 11 kg 
bomber, som observatøren kastede ud af

A VROen var fra konstruktørens side udstyret med hjul
understel, men i 1929 gennemførtes for første gang 
flyvninger med et ponton-understel, men flyene vedblev 
dog i deres typebetegnelse at have en parentes med 
bogstaverne (L.B.I.), der stod for LandBiplan I.

cockpit’et. Trods en ikke særlig stor træfsik
kerhed gik der dog ry af deres angreb på 
Zeppelin-hallerne i Friedrichshafen, hvor tre 
AVRO’er d. 21. november 1914 foretog angre
bet. Et af flyene blev skudt ned, piloten redde
de sig, men blev taget til fange. Han hed 
orlogskaptain Briggs, og som ægte englænder 
lykkedes det ham at flygte.

AVRO-flyene kom efterhånden i mange 
variationer, beregnet til bestemte opgaver, og 
hver fik sit bogstav som kendetegn. De første 
udgaver havde en 80 hk. Gnomemotor, man 
prøvede også med Rolls-Royce Havvk-motor- 
er på 75 hk. men gik snart over til en 100 hk. 
Gnome-Monosoupape motor, som så langt de 
fleste blev udstyret med: det var såkaldte rote
rende motorer, hvor det var cylindrene, der 
roterede rundt med propellen på, medens 
krumtappen var fastsiddende.

Men så i slutningen af 1916 var udviklingen 
gået så stærkt, så man ikke længere fandt, at 
AVRO-flyets ydelser var tilstrækkelige til, at 
typen kunne anvendes som kampfly. Men 
AVRO’en havde stadigvæk sine førsteklasses

flyveegenskaber, og nu fik den stor betydning 
som træningsfly, og næsten alle engelske 
kampflyver mellem 1916 og 1918 fik deres sko
ling på denne maskine. Disse skolemaskiner 
var alle af typen 504 J og 504 K, og den eneste 
forskel på dem var, at motorfundamentet på 
»K«’eren var udformet, så man kunne anven
de næsten alle de motortyper, der var i brug 
ved krigens afslutning, og det var jo en stor 
fordel.

Af AVRO-flyene blev der ialt fremstillet 
omkring 10.000 stykker, og de var i brug i 
mange år efter krigens afslutning og i mange 
lande, i Danmark indtil 1936.

AVRO'ens ære startede med, at Det dan
ske Luftfartsselskab, DDL, der blev stiftet 25/ 
10 1918, købte to 504 K af den engelske rege
ring d. 8. august 1919, men de blev nu aldrig 
brugt til egentlig passagertransport. Den 12. 
november 1921 købte så Hærens Flyvetropper 
disse to fly af DDL, samtidig med et køb af ét 
stk. fra Island. -  Man var nu ikke så heldig 
med de to fra DDL, for de havarerede snart 
begge to, så fra de engelske overskudslagre fik
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man fat i to andre for en sum af 10.000 kr. stk. 
Disse tre fly brugte Hæren som skolefly lige til 
1931 og var meget tilfredse med dem.

Marinens Flyvevæsen købte i 1920 seks 504 
K’er fra England, men var lige så uheldige 
som Hæren, for snart totalhavarerede de tre 
af dem. Men man købte så i 1925-26 seks 
andre ind, og det af en forbedret udgave med 
ny motor, hvor der var faste cylindre, og med 
et nyt understel uden den berømte mede un

der. Denne type hed 504 N og var i brug indtil 
1936. I løbet af den tid var imidlertid fire af 
dem forulykkede, og af de to, der var tilbage, 
solgte man den ene civilt, og den sidste AV- 
RO blev givet til Tøjhusmuseet, hvor den 
endnu hænger i loftet og nok er et besøg værd 
for flyinteresserede. Trods den store havari
procent var begge danske flyveværn særdeles 
tilfredse med dem. De havde jo også tjent 
Danmark i mange år.

Er nogle interesserede i AVRO’erne, så 
kan vi, hvis I seriøst går i gang med at bygge, 
hjælpe jer med dokumentationen. Jeg vil glæ
de mig til at se nogle af disse veteraner flyve 
luften tynd igen i Danmark.

NB! Da skalainteressen er delt over alle 
årgange indenfor flyvehistorien, springer jeg 
med vilje rundt i årgangene i disse artikler! -

Nr. 110, der ses herover, er et a f de tre fly i N-udgaven, der blev bygget på Orlogsværftet, 
hvor i øvrigt også 2 fly i K-udgaven blev ombygget til den langt mere effektive N- 
udgave. Da typen udgik i 1936, var der kun to fly tilbage: nr. 110, der i dag kan ses på 
Tøjhusmuseet, og nr. 112, der blev solgt til en privat køber og indregistreret som 
OY-DEL.

Et a f de karakteristiske træk ved K-udgaven er meden som en fast del a f understellet. I  årene før anden verdenskrig blev der bygget adskillige fly på Orlogsværftet, hvor 
billedet her stammer fra.

Der er mange fine deltaljer ved A VROen, som vil kunne give et fint grundlag for en 
skala-model.

Nok var A VROen et land-biplan, men det var vel naturligt, at man hos Marinens 
Flyvevæsen måtte forsøge sig med typen som et søfly på pontoner.

k
I
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Flotte havarier
Ville det ikke være en idé at oprette en fore
ning til kunstens fremme? Kunsten af havare
re?

En grund til at skænke denne idé en vis 
opmærksomhed er ikke bare. at den kunne 
være til generel nytte i enhver modelflyve- 
klub, men også den omstændighed, at der i al 
sin bredde bliver skrevet om flotte modeller, 
flot flyvning, hvorledes man vinder konkur
rencer, og hvad der ellers horer til modelflyv
ningens chokoladeside.

Havariet, det flotte havari, er en ringeagtet 
niche indenfor modelflyvesporten. Og niche 
er vel ikke engang det rigtige ord. nar man 
tager i betragtning, hvad der år for år må 
henvises hertil.

Men hvad vil denne forening nu egentlig 
skrive på sine valgplakater?

Foreningen vil skabe en havaribevidsthed 
og samtidig fordre, at havarier løber mere 
spændende af stablen; såvel for piloten som 
for tilskuerne, idet de udføres flottere, mere 
kunstfærdigt, mere originalt og i det hele ta
get mere tiltalende.

Til opnåelse heraf skal der tilbydes et 
pointsystem efter en streng sportslig måle
stok, hvilket også er i overensstemmelse med 
IMC (International Model Crashers).

Der gives point efter et 10-pointsystem, 
hvor 10 er det bedste. Der dystes i tre discipli
ner, nemlig
-  havariets bevægelighedsmønster med ef

terfølgende arrangement af stumperne.
-  pilotens minespil/kropssprog.
-  pilotens udtalelser.

Ganske fortrinlige bedømmelseskriterier 
for brave havaripiloter, som selv fagmanden 
kan tilslutte sig.

For at gøre katalogets bedømmelseskriteri
er anskuelige skal vi se på et par praktiske 
eksempler:

Havariet og havariområdet
En motormodel styrter med fastklemt højde
ror i lige linie i jorden. Kroppen sidder med 
snuden i en mark. vinger og krop er brækket. 
Her kan der hojst tildeles 3 point. Der. :ge 
flyvebane er uden nogen form for dramatik. 
Enhver kan se, hvor det bærer hen. Ikke en
gang lidt spænding kan der bygges op. Stum
perne ligger hverken spredt eller gemt. 
engang en rask lille eftersøgningsaktion 
iværksættes. Alt i alt et havari næsten uden 
værdighed.

Straks mere effektfuld bliver det indenfor 
rammerne af terrænforhindringer, som ufor
udset dukker op i trætop-flyverens bane. Mo
dellen drejer om sin egen akse og spreder 
havaridelene i en klassisk spiral. Den kom
pakte dynge af stumper bliver her erstattet af 
en kunstnerisk og med let hånd strøet materi
alesamling, som dog stadig anes som et for
henværende hele: Her er 7 point ikke for 
meget.

Et entydigt 10-tal gives, når to motormodel

ler støder frontalt sammen med fuld speed. 
Sønderdelingen frit i luften, to skyer af hava
ridele, der skiller sig fra hinanden, regnen af 
brogede og blitzende småting og vingedelenes 
lystige kolbøtter fuldstændiggøres harmonisk 
af den derpå følgende eftersøgning og sorte
ring af delene.

Minespil og kropssprog
Ved minespil og kropssprog er bevarelse af 
fatningen og urokkelig koldblodighed det vig
tigste bud. Således må ansigtsfarveskifte 
mindst straffes med et 5-pointsfradrag. Det 
tillades heller ikke, at der kommer nogen 
form for nedslåethed til udtryk, som for ek
sempel hængende hoved, hængende skuldre 
eller mundvige. Krampagtig faren sammen i 
nedslagsojeblikket bedømmes som utilstede
lig optræden. I langt højere grad værdsættes 
det. når pilotens ojne i forbitrelse over uhel
det hdr.ker kækt. og munden smiler iskoldt, 
men dog ved momentan sammenbidning bli
ver holdt lukket for ikke at forskrække tilsku
erne. Dette er virkelig måden at score på.

Pilotens udtalelser
Hvad derimod angår pilotens udtalelser i lyd, 
ord og ordlyd, så er tilbageholdenhed og det 
snarsomme. men rammende på sin plads. Det 
fantasiløse »forstyrrelser« må straks straffes 
med nul points. Højlydt stønnen og urlyde, 
som de udstødes af kameler, når de efter tre 
uger i ørkenen dirigeres rundt i oasen, kom
mer ikke ud over en bedømmelse på 3 point. 
Uovertruffen afslappethed falder ganske godt 
ind i billedet. Styrter man for eksempel ned en 
sen søndag eftermiddag i omegnen af Esbjerg

på den vestjyske lyng, og mængden af gru
blende står forsamlet omkring stumperne, og 
piloten spørger: »Er der nogen, der ved, hvor
dan EFB spillede?«, så er det ganske vist ikke 
nogen ytring om selve styrtet, men den kan 
uden videre belønnes med 8 point.

Tæller man pointene fra havari, minespil 
og udtalelser sammen, så kan der maksimalt 
opnås 30 point. Efter denne målestok kan 
årets crasher kåres. Dog skal skaren af aspi
ranter ikke trækkes frem i offentlighedens lys, 
da de jo netop er kendte for deres uforskam
met tilbageholdende optræden. I stedet skal 
de som fugl Phønix hæves over stumperne 
som strålende vindere.

Også tilskuerne skal gennem foreningen for 
flotte havarier gøres bevidste om sportslighe
den. Negative eksempler er der nok af. En 
nybegynder nærmer sig banen med al påkræ- 
ver forsigtighed og med tilsidesættelse af en
hver flyveregel. En tilskuer vender hovedet i 
retning af flyvelederen, som går rundt og pas
ser den hellige græsplæne og skaffer brække
de propeller og andre modelrester af vejen, 
og råber: »Kunder i butikken!« Nul point er 
her helt klart. Helt anderledes med den ver- 
densmandsagtige sportsmand. Fuglen kom
mer alt for hurtigt og lidt for kort, bliver 
hængende ved begyndelsen af banen i det 
høje græs, kolbøtte og ned, og der ligger så 
salaten. Fingeren bliver fugtet og prøvende 
stukket i vejret: »Sandt nok, en smule turbu
lent«. Alt efter udtryksmåden gives 8-10 point.

Med denne opfordring skulle det snart væ
re muligt at kåre årets havarist.

Oversat fra Flug- und Modelltechnik nr. 4187 
af Niels Bock.
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Mere om vibrationer 
i OS Long Stroke helimotorer
A f  Kurt »Heli« Larsen

Hvorfor vibrerer Long Stroke motorer i 
danske helikoptere, når de ikke gør det i 
japanske? Forklaringen giver Kurt 
»Heli« Larsen her, og han understreger, 
at alt nok ikke er så enkelt inden for 
helikopterflyvningen, som det måske 
umiddelbart kan se ud til.

I Modelflyve Nyt nr. 5/88 skriver Lars Pile- 
gaard, at årsagen til vibrationerne i OS Long 
Stroke motorerne skyldes for »fed« indstilling 
af kaburatoren iflg. oplysninger fra OS-fa- 
brikkerne.

Det er korrekt at en Long Stroke vibrerer, 
hvis den er indstillet for »fed«; men det er 
ikke noget ukendt fænomen; det gør alle an
dre motorer også uanset fabrikat og slaglæng
de, uanset om de sidder i en helikopter eller et 
fastvinget fly. Det må dog forholde sig sådan, 
at en Long Stroke, der som bekendt har læn
gere slaglængde end de hidtil anvendte mo
torer, nødvendigvis også må ryste mere, især 
ved et højt omdrejningstal. (Prøv f.eks. at 
bringe motoren i en fiskekutter op på 10.000 
omdr. i min.)

Men problematikken er ikke helt så enkel, 
som det lyder til, og det vil jeg prøve at forkla
re, så godt jeg kan.

I en helikopter bliver hovedrotoren trukket 
rundt af motoren ved hjælp af nogle tandhjul, 
som griber ind i hinanden. Disse tandhjul er af 
forskellig størrelse, således at rotoromdrej
ningerne er mindre end motoromdrejninger
ne. Disse to ting hænger hele tiden sammen, 
og man har et udveklingsforhold, som almin
deligvis vil være omkring 1:9 mellem motor og 
rotor.

I Europa og i USA, kører vi med et rotor
omdrejningstal på ca. 1600 og helt op til 2000 
omdr./min., og det vil med en udveksling på 
1:9 give et motoromdrejningstal mellem 
14.400 og 18.000 omdrejninger. Dette mener 
jeg ikke, en long stroke er særlig velegnet til, 
især ikke når man tænker på, at en long stroke 
blev konstrueret til kunstflyvning med fastvin- 
gede fly for at bringe omdrejningerne ned og 
give et bedre sejtræk i manøvrerne.

I en test i det svenske tidsskrift »Alt om 
hobby« nr. 6/87 oplyses det, at motoren i 
forhold til den »gamle« OS 61 FSR -H har et 
drejningsmoment, som er 15% større ved 
10.000 omdr./min. og 10% større ved 12.000 
omdr./min. Dette kan man godt tolke sådan, 
at long stroke motoren egner sig bedre til at 
arbejde omkring disse omdrejningstal. Endvi
dere skriver Mike Johnson i det engelske In
ternationale Helicopter Magazine om sine 
problemer med vibrationer i sin Champion 
helikopter, hvor han bl.a. omtaler OS long 
stroke motoren således: »This is a very power

ful engine, but it is a shaker.« Så der er andre 
end os, der har problemet.

Vibrationer er noget, »Helifolket« er meget 
opmærksomme på, fordi den måde, motoren 
er monteret på, giver vibrationerne rig lejlig
hed til at forplante sig til resten af helien med 
alskens dårligdom til følge, så som skum i 
tanken, metaltræthed og ødelagte kuglelejer 
og radiogrej. Flere helipiloter her i landet har 
derfor fundet ud af at afbalancere krumtap
pen på forskellige motorer med et godt resul
tat. Dette blev også forsøgt med den omtalte 
long stroke motor, dog kun med ringe forbed
ring.

Men hvorfor kan Japanerne så bruge mo
toren? Det mener jeg at have en rimelig for
klaring på. Vinderen af det japanske mester
skab i F3C 1987, Kazuyuki Sen Sui, (hvordan 
man så udtaler det?), fløj med en Hirobo 
DDF-SST Jet Ranger, og netop Hirobo har 
større rotordiameter (ca. 150 cm.), end vi har 
på vores helier. Yderligere er DDF rotorho
vedet mere stabilt ved lave omdrejningstal, og 
derfor kører man med lave omdr. typisk om
kring 1200 på hovedrotoren, hvilket igen giver 
ca. 11.000 motoromdr./min, og dette er særde
les velegnet for en OS 61 long stroke. Vi 
kunne bare sætte vores motoromdrejninger 
ned, så vi kunne bruge long stroke motoren, 
men så sker der det, at stabiliteten bliver 
forringet, og styringen af helikopteren bliver 
sløv. Men vore helikoptere, Schluter, Heim 
og XCell, er ikke konstrueret til at køre med 
de lave motoromdrejninger.

Med hensyn til indstilling af karburatoren i 
en helikopter er det ikke altid lige let, da man 
ikke bare kan vende næsen i vejret, som man 
gør på et fastvinget fly, når man skal justere 
fuld gas. Dermed være ikke sagt, at vi ikke kan 
indstille en karburator. Det forholder sig 
nemlig sådan: En helikoptermotor skal altid 
køre med en lidt federe karburator-indstil
ling, dog uden at firetakte, og selvfølgelig skal 
den gå jævnt over hele reguleringsområdet,

Jørgen Korsgaard har fundet denne ny
delige A-l model i det tjekkiske model
flyveblad »MODELAR«, som han be
tegner som et i øvrigt udmærket blad -  
bortset fra det noget mærkværdige 
sprog!

Modellens vinger stammer fra den tjekkiske 
VM-vinder i A-2 i 1971 i Gøteborg, »SAPER«. 
og det gælder både udformning og opbygning. 
Hullerne til listerne laves ved sandwichmeto-

da den ellers har tendens til at køre varm og 
især i hover.

I det tilfælde, der blev nævnt i artiklen om 
XCell 60 i Modelflyve Nyt 4/88, var motoren 
indstillet korrekt, og vibrationerne havde in
tet at gøre med, at den var justeret med for 
fed en blanding.

I øvrigt er det sådan, at på en helikopter 
tilstræber man altid at køre med et fastlagt 
rotoromdrejningstal, uanset om helien står på 
jorden, hænger i hover eller flyver med fuld 
gas. Dette kræver en mere avanceret karbura
tor end på en flymotor, hvor man også gerne 
skal kunne justere mellemgasområdet. Denne 
karburator, 7 H, findes også på den »gamle« 
OS 61 FSR-H, men af en eller anden grund er 
den ændret på long stroke udgaven, således at 
mellemskruen mangler.

Det skal da også nævnes, at dette på ingen 
måde er ment som en dårlig kritik af OS 61 
long stroke motoren; men jeg mener bare 
ikke, at den er velegnet til de helikoptere, som 
vi flyver med her i landet. Jeg synes derimod, 
at det er en skam, at den »gamle« overkva
dratiske 61 FSR-H ikke er til at få mere, da det 
er en udmærket motor til helibrug.

Jeg håber med disse linier at have givet en 
forklaring på, hvordan tingene hænger sam
men, og at man har forstået, at det ikke altid 
er så enkelt, som det måske kan se ud til, 
indenfor helikopterflyvning. Det kræver en 
vis erfaring, både med de forskellige motorer 
og helikoptere. Det får man kun ved at be
skæftige sig med tingene og suge al den infor
mation til sig, man kan fra såvel danske som 
udenlandske piloter og modelflyveblade. Det 
er bl.a. derfor, at helikopterfolket afholder 
diverse træf og fly in, hvor vi altid opfordrer 
til stort fremmøde.

Til slut vil jeg gerne opfordre motorkyndige 
folk, helifolk, til at lave test af forskellige 
helikoptermotorer. Det kunne være sjovt at 
se en sammenligning af ydeevne, vibrationer 
og omdrejningstal, hvis det kan lade sig gøre.

den, hvor man borer igennem hele sandwi
chen -  med følelse -  hvorefter hullerne files 
til med en firkantet nøglefil så de passer. Når 
ribberne er limet på plads mellem for- og 
bagkanter, skubbes hovedlisterne forsigtigt 
ind gennem hullerne og limes fast.

Der er ikke diagonale forstærkninger no
gen steder, så det vil sikkert være en god idé at 
beklæde indervingerne med et ekstra lag pa
pir.

Kroppen er beregnet til cirkelkrog.
Vridningerne i vingerne har jeg ikke kunnet 

tyde mig frem til i den tjekkiske tekst, så dem 
har jeg selv anslået...

H U K V A K  A -l m odel
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Engelsk -  made in Denmark
Af Chr. Manly Thomsen

Farverne er en vigtig, men vanskelig side af arbejdet med skala-modeller. 
Men det er også en side af sagen, som kan give anledning til noget, der 
næsten kan minde om et stykke detektivarbejde.
I artiklen her giver Chr. Manly Thomsen en god hjælp til at komme de 
helt rigtige løsninger nærm ere -  eller til simpelt hen at ramme den helt 
rigtige farve.

På grund af min interesse for skalafly og pro
blemet omkring farvedokumentation, især 
for fly fra 1. verdenskrig, slugte jeg alt læ
sestof, der bare strejfede emnet!

»Methuen ref. no xxx«. Dette udtryk stødte 
jeg tit på i nogle engelske modelflyveblade. 
Men da farvereference-kataloger som regel 
ligger i flere tusinde kroners klassen, tænkte 
jeg ikke mere på det. Indtil efteråret 87, da jeg 
igen så en artikel om emnet med en angivet 
pris på bogen »Methuen Handbook of Co
lour«: 19 engelske pund eller godt 200 kr. Lige 
julegaven til konen. Den nåede da også frem 
i tide, og hvor blev hun dog glad. At behandle 
sin næste, som man selv ønskes behandlet, 
viste sig atter engang at være rigtigt!

I sin overstrømmende glæde lod hun mig 
læse værket.

»British Standard reference system« kalder 
de bogens farveplancher, der er opbygget li
gesom et skakbræt.

Eksempelvis fandt jeg nogle ref. no. på 
ufarvet dopet lærred (2A2) eller (2A3) (det 
passer på »Solartex Antik«), hvor det første 
ciffer 2 er planche nummeret og bogstavet A 
er graden på gråtonen, og sidste ciffer 2 eller 
3 er farvetætheden (pigmenttætheden). Det
te system gør, at det kan bruges af arkitekter, 
museer, farveindustri osv., og man kan så 
snakke farver pr. brev eller telefon. Flymuseer 
kan således bekræfte at netop dette flys farver 
har Methuen nr. det og det!

Bagefter kan man så gå til sin farvehandler 
og bestille en maling af den type med denne 
farve her i bogen!

Et referance nr. fra f.eks. et engelsk fly
museum på et specifikt fly må være bedre end 
et farvefoto eller beskrivelsen blå på en tre
planstegning.

Ved nærmere studium af bogen fik jeg en 
overraskelse og et billigt grin! Bogen »Den 
Britiske Farvestandard (Methuen)« er nemlig 
oversat og gjort til British standard fra et af 
verdens bedste og mest nøjagtige farvesyste
mer: »Sadolin«s. Ja, det står i forordet, og 
nr.-systemet, farveplancher osv. er taget di
rekte fra bogen »Farver i Farver«, udgivet af 
Politikens forlag. Trylleri fra egen baghave.

Sig det ikke til min kone; hun er jo så glad 
for den fine engelske bog, og jeg har lært, at 
det er godt at tage hensyn. Da farveplancher- 
ne, både de danske og de engelske, bliver trykt 
i København af Set. Jørgen Tryk med blæk fra 
Sadolin, ja så kan man bare låne den danske 
udgave på biblioteket eller købe den i en 
boghandel.

Oven på denne opdagelse blev artikler med 
Methuen farvehenvisninger, som før var let
tere overset, studeret nærmere. Det var blade 
som Radio Modeler, Scale Models, Scale 
Quarterly, der havde disse henvisninger og 
oftest omkring fly fra 1. verdenskrig, men også 
fra 2.

Se fig. 1, som viser farvekoderne af skak
mønsteret på en Fokker DVII fra 1. verdens
krig fra bladet Radio Modeller juli 1987.

Forfatter-navnet Ray Riemel var tit nævnt 
i forbindelse med disse henvisninger. Det vi
ste sig, at han var hovedpersonen bag et 
kvartårligt udgivet tidsskrift ved navn »Wind
sock«, som kun var 3 år gammelt! Jeg må sige: 
»Sikken et blad«. Det omhandler 1. verdens
krig for fanatiske og kræsne skalabyggere med 
en nøje gennemgang af specifikke fly med

fotos, detaljer, nuanceforskelle i produkti
onsrækken osv. Med flotte farvechips og 
masser af ref.nr. på flyfarver i Methuen sy
stemet »Sadolin«.

Løbende udgiver dette forlag »Albatros« 
også bøger om »Esser« (piloter) og deres fly, 
ligeledes datafiles over bestemte typer fly. 
Disse bøger henviser også til ref. nr. på farver. 
Indtil nu har jeg farve-ref. til ca. 2 snese fly fra 
1. verdenskrig. Utroligt, ikke!

Dette farveplanche-system letter jo en del 
problemer, og R. Riemel har virkelig lavet et 
flot research arbejde. Bl.a. kan man nu do
kumentere 2 af den Røde Barons 3 dækkere 
med mere, end at de var røde. Det er bare 
ærgerligt, at det er ikke den dejlige røde farve, 
nogle af os drømte om!

Ifølge bladet Windsock er Methuen-koden 
9 (C-D) 8 på hans Fokker DR I 425/17 fra 
marts/april 1918, eller sagt på en anden måde: 
Farven Humbrol, Railway Colour HR 137 
nedtones med et par dråber mørkebrunt eller 
rødbrunt. Dette er nok noget af det nærme
ste, du selv kan komme, men nogen ekspe- 
rimentering er nødvendig.

Ovenpå dette vil jeg opfordre skalafolk og 
dommere til at studere systemet, da det er

FIG.l

SURFACE KEY COLOUR METHUEN FS595a HUMBROL

UPPER
SURFACE

A VIOLET 17E5-17E6 3 7 14 4 68 PURPLE
B BLUE 21E6-21E7 3 5 05 3 6 7 /M 2 2  TANK GREY
C KHAKI 4DG-5D6 30219 6 2 /M 2 3  LEATHER
D GREEN 28 D 5 -28D 6 3 4 22 7 HF2 VERT
E TURQUOISE 2 4 E 6 /2 4 F 6 34058 3 /G 3  BRUNSWICK- 

GREEN + DASH OF 
HB5 SKY

LOWER

SURFACE

A MAGENTA 14 D 4 -15D 4 3 7 1 4 4 /
37875

46 CLOVER

B BLUE 2 1 D 6-22D 6 35488 6 7 /M 2 2  TANK GREY
C WHEAT 4B6-5B6 33613 6 2 /M 2 3  LEATHER + 

DASH 7 LIGHT BUFF
D RUBY 12C 5-12D 5 3 1 66 8 HG9 GERMAN PUR- 

________ PLE____
E GREEN 24 D 4 -25D 4 34449 3 /G 3  BRUNSWICK- 

GREEN + DASH 1 4 /  
G 6FRENC H BLUE
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mere nøjagtigt end andet, jeg har kendskab til, 
bortset fra originale farvechips, men det er jo 
en sjælden ting for fly fra 1. verdenskrig.

Når englænderne bruger det flittigt, og vi 
kender deres mangfoldige flymuseer, ville det 
nok ikke være dumt, om vi også tog det op.

Man kunne forestille sig, at en modelbygger 
skrev til en engelsk pilot og fik hans under
skrift og 2 uvildige vidners på. at hans spe
cielle fuldstørrelse Hornet Moth har farve nr., 
og at vores skaladommere brugte bogen »Far
ver i Farver« ved konkurrencer.

Folk med forbindelser inden for civil- og 
militærflyvningen kunne måske skaffe far- 
ve-nr. på både de gamle og nye fly.

Eksempelvis hvis det kan bekræftes, at 
vores gamle militærfly F.l. »Fokker D VII«, 
der på Tage E. Larsens 3-planstegning er be
skrevet som khakigrøn og var malet i denne 
farve fra fabrikken og ikke her i landet, så 
ligger farvebeskrivelsen der allerede fra R. 
Riemel’s side, da den grønne standardfarve 
fra Fokker-fabrikken er dokumenteret som 26 
F8 for Fokker D VII.

Da kan man med en kopi af dette farve-

dokument fra »Windsock« og Tage E. Lar
sens 3-plans tegning af Fl, og hvis der kan 
skaffes fotos fra vore militære arkiver, klare 
sig rimeligt godt.

Under min søgen omkring dette emne med 
farvedokumentation fandt jeg også følgende 
henvisninger til bøger om flyfarver:

Disse bøger roses også for deres nøjagtig
hed, og derfor vil jeg håbe, at nogen kan få 
glæde af dem.
1) »United States Camouflage WWII«
En amerikansk publikation indeholdende 20 
farvechips. Denne kan købes hos Scale Re
productions, 1313 West Abram, Arlington, 
West Texas 76010, USA.
2) »British Aviation Colours off WWII«
Den tredie i rækken af RAF Museums serie 
udgivet af: Arms and Armour Press, 2-6 
Hampstead. High Street, London NW 3 1 PR. 
Indeholder 32 farvechips for RAF WWII fly.
3) The Modellers Luftwaffe Painting Guide 
skrevet af J. R. Schmidt, CG Pentland & R.P. 
Lutz. Indeholder 30 farvechips for W.W. 2 fly. 
Udgivet af: Kookaburra Technical Publica
tions Pty., Ltd. Melbourne, Australia.

4) The Official Monogram Guide to German 
Aircraft
af K. A. Merrick & T. H. Hitchock og inde
holder U4 farvechips og udsnit af camouflage 
& kendingsmærker, samt farvefotos osv. Kan 
købes hos: Beaumont Aviation Literature, 
656 Holloway Road. London N 19 3 PD.
5) Federal Standards Nr. 595 a
Et katalog med over 450 farvechips på ca. 2,5 
x 2,5 cm for USAF fly og udstyr! Kan købes 
hos: »Specifications Activity, Printed Mate
rials Supply Division, Building 197, Naval 
Weapons Plant, Washington DC 20407, USA.

Før man bestiller disse udgivelser, er det nok 
bedst at skrive et brev og forespørge om pris 
og forsendelsesomkostninger. Et venligt og 
forklarende brev kan åbne for meget.

Jeg vil nu slutte denne farvelade og udve
ksler gerne facts og løs snak om farveemnet 
med interesserede.

Chr. Manly Thomsen, Frejasvej 19,
7620 Lemvig.

Den fantastiske tredækkerpilot
For så længe siden som i nr. 1/87 fortalte vi om Per Mikkelsens arbejde med 
at bygge en Fokker D R I Dreidecker skalamodel, og i den forbindelse 
fortalte Lars Pilegaard om den rigtige Fokker DR I. der af mange opfattes 
som »Den Røde Baron« M anfred von Richthofens private kampmaskine.
I det engelske »Radio Modeller« har Pilegaard fundet følgende 
(forhåbentlig) ikke autentiske historie, der på deres egen selvironiske måde 
giver et indtryk af englændernes respekt for dette berømte jagerfly.

Det er i sommeren 1917, og stedet er en en
gelsk jagerflyveplads tæt ved skyttegravene ét 
eller andet sted i Frankrig. Det er middagstid, 
og efter en hektisk formiddag med reparatio
ner og skrotning af fly efter morgenpatruljen, 
slapper man nu af indtil aftenpatruljens ma
skiner skal klargøres.

Netop da forstyrres roen af lyden af et fly, 
som nærmer sig ude fra skyttegravene, og fra 
at være en prik i horisonten bliver maskinen 
til en Fokker tredækker, som for fuld gas 
drøner ind over pladsen, hvor piloten nedka
ster en dåse med en streamer, drejer skarpt og 
forsvinder tilbage mod øst.

Den lokale stationschef får overdraget då
sen af en mekaniker, da han i ilmarch når 
frem til banen tæt fulgt af sine piloter, læser 
budskabet og udbryder: »Shit -  hør her dren
ge«:

»Jeg advarer hermed alle jer engelske hun
de om, at jeg, Baron von Tanhaiiser. vil pa
truljere over fronten ved daggry i morgen. Jeg 
er uovervindelig og kan nedkæmpe alle engel
ske Schweine med min ene hånd bundet på 
ryggen«.

Efter et øjebliks lamslået tavshed forkynder 
stationschefen: »Det kan vi ikke lade sidde på 
os. Jeg ønsker, at tre af vore bedste esser 
venter på ham over linjerne i morgen tidlig«, 
og som sagt så gjort. Ved første daggry letter

pladsens tre bedste piloter med kurs mod 
solopgangen i tæt formation, men -  ak -  midt 
på formiddagen står det klart, at de aldrig 
kommer tilbage, og stationschefen indkalder 
derfor til et nyt pilotmøde.

Inden han når at sige et ord til forsamlin
gen, vokser lyden fra en Fokker DR I igen ud 
af himlen og kommer nærmere og nærmere, 
og igen nedkastes der en besked på pladsen.

»Nå. I troede, at I kunne slå mig med en 
håndfuld nybegyndere. Det má I forsoge gjort 
bedre i morgen, hvis I tor .

De: e r  en fornærmelse.- sirrer stations
chefen. »Afsted med 12 fly ved daggry - . og da 
m frgentiget: letter, letter også 12 Camelerog 
sætter kursen mod ffonten.

Klokker, filver ni. og den bliver ti. uden at 
nogen kommer tilbage, og mens panikken så 
små: begynder at melde sig. bliver piloterne 
igen -:_ldt -ammen til mode ved middagstid, 
og selvfølgelig ankommer også Fokkermaski
nen med en ny besked:

Jeres dumhed er forfriskende. En 12-skibs 
formation er intet mod mit fantatiske talent. 
Selv ikke hundrede af den slags amatørpiloter 
kan få ram på mig. Jeg afventer spændt hvil
ken latterlig formation I sender i morgen«.

Nu havde historien imidlertid bredt sig over 
hele kampområdet, og alle nabolagets sta
tionschefer holdt situationsmøde til langt ud

på natten, for et var sikkert. Noget måtte 
gøres.

Allerede før daggry næste morgen begyn
der der at ankomme fly til vores flyveplads fra 
alle verdenshjørner (undtagen det fra øst selv
følgelig) og lige ved daggry drager ikke min
dre end 183 engelske jagere ud mod fronten 
for at sætte hårdt mod hårdt og redde den 
engelske ære, og med tilfredshed kan man på 
flyvepladsen snart høre den umiskendelige 
lyd fra et kæmpe luftslag i det fjerne.

Lidt efter lidt svinder kamplyden hen, og 
stationens mekanikere smøger ærmerne op 
og venter nu hvert minut at se den sejrrige 
kæmpeformation lande, men -  men -  men -  
minutterne går og bliver til timer uden at de 
kommer i arbejde, og lidt efter lidt går den 
frygtelige sandhed op for dem. Ingen af deres 
egne har øjensynligt overlevet hundeslagsmå
let.

Langt op ad formiddagen når lyden fra en 
enkelt maskine frem til de nervøse mekanike
re, hvor de mere kyniske straks bemærker, at 
det må være lyden fra den sædvanlige Fokker, 
men da maskinen kommer nærmere kan man 
med besvær høre, at lyden stammer fra en 
hakkende Sopwith motor, og et fly så skadet, 
at identifikation af typen er umulig, kommer 
flaksende ind over pladsen.

Landingen er nærmest et groft styrt. Ingen 
er i tvivl om, at piloten er både udmattet og 
såret og må bringes til køjs på lazarettet, og 
først efter flere dages pleje, lykkes det at 
vække manden til live i et kort øjeblik, hvor 
han med alle tegn på de frygteligste smerter 
får fremstammet.

»Det var en fælde -  de var to«.
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O m  at flyve m ed ski på
Fra RC-Ømenes klubblad har vi sakset følgende:

At vinteren kan sætte en stopper for mange 
flyvninger ved vi alle. Det er koldt, mudret, 
diset osv. Men så kan der ske det forunderli
ge, at der kan falde pulvervand, H20  i fnug 
eller som nogle så banalt kalder det sne. Den
ne forunderlige ting skaber på ingen tid en 
jævn blød og aldeles perfekt flyveplads, som 
bør udnyttes. Det gør man bedst og sjovest 
med en ski på sin allerbedste hyggeflyver. 
Man kan også foretage lækre mavelandinger 
med en håndkastet model. Men det er som at 
spise karameller med papir på.

Beregning af skienes størrelse:

Total skiareal (cm2) = 
flyvevægten (kg) x 160 (1)

Areal per ski = Total skiareal/antal ski (2)

Flyvevægten er tomvægten. I antallet af ski 
inkluderes ikke eventuel ski på »halehjulsmo
del«. Når man har arealet af ens ski, kan man 
nemt finde skienes længde og bredde. 

Eksempel: Flyvevægt 3 kg.

Total skiareal (cm2) = 3 x 160
= 480 cm2

Areal per ski = 480/2
= 240 cm2 per ski.

Bredden sætter jeg til 6 cm, da det giver et 
fint look. Da skiens areal i eksemplet skal 
være 240 cm2 bliver længden 240/6 = 40 cm.

Bygning:
Skiene samt forstærkning laves bedst af 2-3 
mm krydsfiner. Bindingerne skal være så bre
de som muligt og af krydsfiner. De skal jo 
kunne optage alle vridninger. Limes med 
epoxylim.

Indstilling af skiene:
Skiene skal være let sporet indad. Hvis man 
følger denne vejledning, skulle resultatet væ
re meget nær det optimale. Det gode ved ski 
er at det ikke behøver at være så »fint«. Næ
sten alt virker og man opnår let gode resulta
ter.

Et par fif:
Skiene skal ikke være glatte, da det forringer 
styreevnen. Skiene skal være flade, så de kan 
kure sidelæns. Mal dem med dope eller lig
nende, men smør dem ikke, da de nok skal 
komme til at glide langt endda.

Flyvning:
Ved første start vil man blive overrasket af 
den store acceleration; styr med sideroret. 
Ved første flyvning bør man checke, at skiene 
holder flyvestillingen både ved lav og høj ha
stighed. Hvis ikke, så ret det, når du er landet. 
Landingen bør gå fint. Så snart modellen rø
rer jorden korrigerer du kun med sideroret.

Når du skal taxie foregår det lettest ved at give 
gas og dreje på én gang. Det er ikke let at taxie 
et fly, hvis motoren har høj tomgang.

Hvis du én gang har lavet en god landing 
med ski på, glemmer du det aldrig. Det er 
bare så flot som nogen flymanøvre du end kan 
lande. Det er let, det er sjovt, og det er bare så 
flot.

Torben Svendsen 
RC-Ørnene

M--------- -----40-------------- H

Indstilling af skiene:

Skiene i flyvestilling 
< 2  > ---------------------
---------►
______ .______ i -------------------

helst let hævet spids

de skal være let sporet indad 
for lettere at kunne styre på 
jorden

Bindin
Forstærkning

Montering: Montering af 
halehjulsmodeller:
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Starttove til 2-m eter klassen
Af Børge Mortensen

Jeg skrev et lille stykke i Modelflyve Nyt nr. 6 
1987 om de startlove, som vi i Hjørring Model- 
flyveklub anvender i 2-meter klassen. Nu har 
det tyske firma VIK, som er leverandør af 
disse gummitove, i det meste af 1988 ikke 
været i stand til at levere tove i den kvalitet, 
som vi normalt anvender. I den anledning har 
vi spurgt den danske importør af VIK’s pro
dukter, Frede Vinther, Avionic, om årsagen 
til denne kvalitetsændring, og han svarer:

Firmaet VIK har erkendt, at nogle af de tove, 
som blev sendt på markedet i 1988, desværre 
ikke har været af samme kvalitet som tidlige
re. VIK har som en konsekvens heraf standset 
salget af gummitove, indtil man er i stand til at 
levere et tov af samme standard som tidligere. 
Frede Vinther mener dog, at dette leverings
stop ikke bliver af længere varighed.

Som følge af dette leveringsstop har vi i 
Hjørring Modelflyvekiub været nødsaget til at 
se os om efter andre brugbare gummitove. 
Vort valg faldt på et af de 4 nye gummitove, 
som firmaet Multiplex har sendt på markedet 
i 1988. Det tov, vi valgte, har bestillingsnum
mer 73 2634 og skulle, hvis man skal tro på, 
hvad der står i kataloget, kunne sende et 
svævefly til vejrs med en spændvidde på indtil 
3 meter. Om tovet kan klare den opgave, vil i 
høj grad afhænge af modellens vægt -  og 
vindstyrken i startojeblikket. Nu er det uden 
betydning i den her sammenhæng, for det 
vigtigste er, at tovet uden problemer kan an
vendes i 2-meter klassen.

Ved et træk på 6 kg, som er det maximale 
ved 2-meter konkurrencer, har tovet et langt 
blødt træk, og det er absolut en fordel under 
relativt rolige vindforhold. Tovetvejer iøvrigt 
mindre end andre gummitove, og det betyder,

Tromlen, hvorpå gummitov og line opmlles, er a f den 
type, som anvendes til svejsetråd. Stativ og håndtag er 
fremstillet i rustfrit stål. Bosningen i tromlens kærne er 
fremstillet a f nylon.

at modellen nemmere vil kunne løfte det fra 
jorden. Det lange bløde træk i forbindelse 
med tovets lave vægt vil i stille vejr give en 
større udgangshøjde.

I modsætning til VIK har MULTIPLEX 
ikke noget smart bud på, hvordan man sam
menkobler tov og line. En sammenbinding af

de to dele kan nemt blive en stor klump, som 
hænger i græs og andre plantedele. -  Men her 
kommer en anden af vore leverandører os til 
hjælp. Firmaet ROBBE fremstiller en lille 
fiks kobling i aluminium, der med en lille 
ændring udmærket kan samle et Multiplex- 
tov og linen. Den ændring, der skal udføres 
er, at hullet i den del af koblingen, hvor i 
gummitovet skal monteres, bores op fra 4 til 
5,5 mm. Koblingen har bestillingsnummer 
5091. -  Denne kobling kan ikke anvendes på 
det største af de tove, som Multiplex forhand
ler.

For at undgå, at tovet tvindes, skal der ved 
samlingen mellem tov og line monteres en 
svirvel, og det er heller ikke nogen dårlig idé 
at anbringe en af sammme slags, hvor tovet 
fastgøres ved jorden. Denne type tov kan 
nemlig ikke tåle at blive tvundet, og det kan 
nemt ske, hvis tovet skal flyttes ved ændring af 
vindretning. Det er forøvrigt også en dårlig 
idé at vinde tovet op på tromlen, for så tvinder 
man det også, -  rul tovet op, men husk: det 
skal være løst.

For at forlænge tovets levetid skal det na
turligvis behandles med omhu. Hold det langt 
væk fra pigtråd og lign. skarpe genstande. 
Hvis tovet bliver vådt, så anbring det på et 
lunt og tort sted. og det skader heller ikke, at 
man giver det lidt talkum en gang imellem.

Det er naturligvis for tidligt at komme med 
en vurdering af tovets holdbarhed, men der er 
intet, der taler for, at det skulle have en korte
re levetid end andre tove.

Som bevis på tovets anvendelighed i 2-me
ter klassen kan jeg da lige tilføje, at vinderen 
af Danmarksmesterskabet 1988 fløj på det tov, 
-  det gjorde piloten på 3. pladsen forøvrigt 
også....

Det øverste billede viser, hvordan gummitovet monteres i koblingen. Ringen, hvori 
svirvlen er monteret, er fremstillet a f rustfrit stål -  i det her tilfælde en ganske 
almindelig kødnål.
På del nederste billede ses koblingen i samlet tilstand -  en perfekt løsning.
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S.E. 5a i Semiskala
-  men med flyveegenskaber som sit forbillede

Af Lars Pilegaard
Vi bringer historie, skalategning og i næste nummer Lars Pilegaards bygge
tegning. Byg modellen til 6,5-10 ccm firtakter eller vov det ene øje og byg 
den til din 3,5 ccm firtakter i samme størrelse som »Fløjte-Marie«.

Umiddelbart efter publiceringen af tegnin
gerne til »Fløjte-Marie« i Modelflyve Nyt nr. 
1/86 gik vi i gang med at finde en efterfølger 
med lidt større udfordringer.

Ønsket var at lave en rimelig stor model, 
hvortil tegningerne skulle sælges gennem RC 
Unionens tegningsservice samtidig med, at 
samme tegning blev nedfotograferet og bragt 
som folde-ud-tegning til en mindre motor
størrelse i Modelflyve Nyt.

Netop derfor lå det fra starten fast, at mo
dellen skulle være meget letvægts, da den 
ellers ville blive for tung i folde-ud størrelsen, 
og for ikke at gøre det alt for vanskeligt 
håndværksmæssigt, skulle teknologien fra 
»Fløjte-Marie« så vidt muligt føres videre i 
den nye model, og kravet var endvidere, at 
den nye model skulle have »historie« nok til 
at være interessant.

Målet var bladmæssigt en respons på pro- 
jektet på ca. 100 modeller bygget over en år
række i den lille størrelse og en halv snes i den 
store, og dertil så selvfølgelig også helst nogle 
størrelsesvarianter, som bladets læsere selv 
var ansvarlige for.

Kravet om »historie« og teknik udelukkede 
straks alle moderne biplaner og bragte plan
lægningen tilbage til første verdenskrig, men 
her var der også modeller nok at tegne efter, 
eller -?

Det var der nemlig ikke, for modellen skul
le både være let at bygge og at flyve, og der
med røg alle de kortnæsede biplaner med 
stjernemotor ud af billedet.

Sopwith Pub og Nieuport alene grundet 
næsen. Camelen fordi dens lige overplan som 
oftest har givet problemer for uerfarne piloter 
både i fuldskala og i modelverdenen, Tre
dækkerne på grund af stor vindfølsomhed, 
Albatrossen grundet sin specielle spinner, 
som ikke kan købes færdig etc. etc.

I næste række kom så diverse biplaner med 
»automobilkøler«. De tyske var nok kendte, 
men ikke så kendte og tilbage stod S.E.5/-

S.E.5a af englænderne betegnet som flyet, der 
under første verdenskrig var for Camelen, 
hvad Hurricanen var for Spitfiren i den næste.

En jagers fødsel
Ved fantasiens hjælp står vi med begge ben 
plantet i 1916 forårets pløre på en flyveplads 
bag fronten i Frankrig.

Foran os knurrer fronten. Artiileridueller 
og foruroligelsesild fra både stort og småt 
skyts høres uafladeligt, og for at sikre armeen 
mod overrumpling er observationsmaskiner 
sendt op allerede kort før daggry.

Nu venter vi dem tilbage. Deres mekani
kere har forlængst taget plads udenfor værk
stedsteltene og ligeså pladskommandanten,

Da der ikke i Danmark findes noget eksemplar af typen, har vi fra Pitch i Viborg lånt en farvedokumentationsserie. 
Det viste fly er bygget i USA på licens i 1923 under betegnelsen SE5E og skænket til et flyvemuseum af en pri
vatperson. Giveren fløj under første verdenskrig SE5a som amerikansk frivillig i RFC og RAF og blev noteret for 
2V/2  sejr -  altså ikke nogen helt almindelig pilot.



fig. 1 De første skitseforslagog alle spejder de mod øst, mens samtalerne 
bliver mere og mere åndsfraværende med 
lange pauser, efterhånden som tiden går, og 
urviserne ubønhørligt kravler forbi punktet, 
hvor observationsmaskinernes sidste brænd
stofreserve er opbrugt.

Stille lister vi af. Nu kun med håbet om en 
telefonopringning om nødlanding på en na
boplads eller på en mark et sted bag fronten, 
men belært af de seneste måneders hændel
ser ved vi, at telefonen alt for ofte tier.

Vore maskiner er ganske enkelt for ringe. 
Flyver for langsomt, er for skrobelige. ustabile 
og uden tidssvarende stigeevne.

Specielt flyene fra R.A.F. -  Royal Aircraft 
Factory -  er nu langt under frontstandard, og 
sammen med andre gentager vor pladskom
mandant igen og igen sine klager opad i sy
stemet. Før eller siden må det vel bære frugt.

Det gør det. R.A.F. får kniven på struben, 
og den kongelige virksomhed må se i øjnene, 
at enten kommer de med et kvalitetsforslag, 
eller også bliver fabrikken afviklet.

Truslen virker. Konservatismen på teg
nestuen fejes til side. Unge konstruktører 
med utraditionelle synspunkter får frie hæn
der, og allerede midt sommer kan vi glæde os 
over ikke ét, men hele 2 forslag (fig. 1).

Det ene -  et helt igennem nytænkt biplan 
med trækkende motor, men med cockpittet 
foran propellen og et bevægeligt maskingevær 
-  får typenavnet F.E. 10 (fighter experimen
tal), mens det andet, kaldet S.E. 5 (scout ex
perimental), er mere konventionelt, men al
ligevel med nye »takter«. Begge typer er 
planlagt over den nye vandkølede Hispano- 
Suiza motor, som i tiden anses for verdens 
bedste flymotor med 150 hk ved bare 1.500 
omdrejninger.

F.E.’en er ikke uventet for moderne for de 
bevilgende myndigheder, og fabrikkens chef
designer Η. P. Folland pålægges at gå videre 
med S.E.5, og for første gang bliver en jager 
designet til kamp frem for til observation.

Planlagt bevæbning er et 303 Vickers ma
skingevær, som skal skyde gennem en hul 
gearet propelaksel som Messerschmidt 109 
gjorde det en generation senere, og ved 
strukturering af selve flyet tager man maksi
malt hensyn til lavest mulig byggetid og hurtig 
service. Kun anvendelsen af samme »streg« til 
plantipper, haleplan og finne vidner om for
søg på i sidste øjeblik at opnå en vis elegance.

F.E.10 glider bort i mørket og bliver aldrig 
bygget, men afleverer dog forinden sin finne 
til S.E.5, hvor nu kun haleplan og vingetipper 
er ens, og dermed er Royal Flying Corps så 
begejstret, at korpset ikke alene straks be
stiller 3 prototyper, men også 24 seriefrem
stillede 7 uger før, man er klar til første tur 
med prototyperne.

Fra troldmandens værksted
Fremstillingen går hurtigt takket være den 
fornuftige og enkle konstruktion.

Vinger og haleplan bygges med ribber 
omkring 2 hovedbjælker begge dele af fyr og 
afstives med indvendige wirer samt efter 
montering med externe barduner, mens alle 
ror laves over en stålrørsramme med fyrre- 
ribber.

Vingestræberne laves af massivt fyr med 
stålbeslag, mens Cabana stræberne mellem 
krop og øverste vinge bygges op af stålrør 
beklædt med lærredsomviklet fyrretræ, hvil
ken teknik også bruges i understellet, som får 
gennemgående gummistropsaffjedret aksel.

Kroppen bygges op omkring 4 langsgående 
fyrretræsbjælker forbundet indbyrdes ligele
des med fyrretræ fæstnet i stålbeslag. Mo
toren monteres på et asketræsfundament, 
mens køleren anbringes foran på 
automobilmanér med et hul -  ikke til start
sving, men til propelaksel. Benzintanken 
anbringes lige bag brandskottet på et »gulv« 
udlagt over de øverste kropsbjælker.

Kroppens beklædning udføres lige så en
kelt med aftagelige aluminiumsplader om
kring motoren og krydsfiner på den buede 
overside fra brandskot til og med cockpit og 
ellers lærred.

Fra cockpit til finne rejses på kroppens 
overside 6 buede spanter udsavet af krydsfi
ner og belagt med ialt 8 fyrretræslister i den 
fulde længde, og mellem de 2 forreste spanter 
og cockpittet, hvor listernes indbyrdes afstand 
er størst, anbringes yderligere en række mel
lemlister.

Lærredsbeklædningen limes fast overalt 
bortset fra kropssiderne, hvor lærredet surres 
fast, som det gøres ved samling af presen
ninger, og dermed er hurtig adgang til repa
ration og service i kroppens indre sikret.

Follands fremsynethed fornægter sig ikke, 
og umiddelbart bag cockpittet i højre side 
laves som standard et radiorum, om end kun 
få fly når at gøre anvendelse af rummet til 
andet end bagage og kurérpost.

Som afslutning dopes hele maskinen, og af 
vægthensyn males kun oversiden khakigrøn, 
mens undersiden står i naturel lærred/dope, 
hvad der siden bliver standard for hele pro
duktionen. Det lugter allerede af modelfly, 
når vi går forbi fabrikken.

Jomfruflyvning
Sidst i november -  mindre end et halvt år efter 
startskuddet -  er det tid for prøveflyvning, og 
ifølge samtidens historiebøger og tidsskrifter 
udføres den i 3 tempi, nemlig:
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firbladet propel( 
anvendt på en
kelte SE5 og:
SE5A med Hispanc 
motor
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L e w i s  g e v æ r  t r u k k e  h e l t  t i l b a g e
høj montering til motor med gear 

med opklodset ladeskinne 
''Vingens tværsnit ved centerlinie

SE5/SS5A
kropskonst ru kt i on

styrbar haleslæber

SE 5
150hp HISFANO’ SUIZA

IKKE SKALA
total

A.D.622
tobladet propel 
af poleret la
mineret trsÉT'--~̂

Fairing -Og slæber 
malet som oversideafkortet 

til 6,37munderstel ma· 
let som overs

lav montering til 
motor uden gear

SE SA
200hp Woisdey Viper 
direkte træk

radiorum
IKKE SKALA

set fra siden uden vinger for at vise 
ellers skjulte detaljer3o3 Lewis gevær på 

øverste vinge

RY 1Ær "— -νύ SE5A
^ r— —wVA—i1 200hp HISBiNOSUIZA

f \ \  - . /Λ  V-D-, med gear
T
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20. november -  præsentation for spidser i 
R.F.C.

21. november-jomfruflyvning overværet af 
fabriksledelsen og de indbudte.

22. november -  prøveflyvning af Albert Ball 
-  tidens største engelske es -  under over
værelse af ledelse og R.F.C.

Det er den rene propaganda, som skal 
dække over en næsten latterlig debut, og først 
mange år senere slipper det ud. at alle tre ting 
var planlagt til førstedagen.

Den tyvende er alt altså klart på pladsen 
ved R.A.F., og mens de forsamlede lykønsker 
hverandre med et godt og hurtigt resultat, 
tager cheftestpilot major Frank W. Goodden 
plads i cockpittet, og på signal fra Folland 
startes motoren op. Først et par knald og ud
sættere -  derefter en veljusteret motor
brummen, og så -  uden varsel går motoren ud 
og kan trods alle anstrengelser ikke genstar
tes.

Beklemte lister man af til det nærmeste 
hotel, hvor en festmiddag allerede er klar, og 
mens man udad holder gode miner og antyder 
lutter tilfredshed, trækkes prototypen i al 
stihed i hangar.

Næste morgen er der let frost og sol. En 
menig mekaniker, der ikke måtte være med 
dagen før, kender sine morgenpligter og går 
straks efter morgenmaden ud til hangaren for 
med åben port at lade solen forvarme mo
toren. Derefter startcheck og et par ryk i 
propellen, og ganske efter bogen starter Hi- 
spanoen op, og vor ven sætter sig til at læse 
i cockpittet.

Kun få minutter varer idyllen. Så er en 
højtstående funktionær på pletten og for
langer forklaret, hvad der foregår, samt hvad 
vor ven har foretaget sig, og med rystende 
stemme og spekulerende på, hvilket regle
ment han har overtrådt, kommer det nu frem, 
at han bare har åbnet for benzinhanerne, sat 
tænding til og ladet en kammerat trække i 
møllen.

»Åbnet for benzinhanerne -  hvilke ben
zinhaner?«, og så kommer det frem, at vær
kstedet har tænkt på piloternes sikkerhed og 
har installeret et par ekstra haner i cockpittet, 
så piloten i tilfælde af ildløs i motorrummet 
kan afbryde benzintilførslen.

Den historie skal ikke ud. Værkstedsper
sonalet trues til tavshed, mens de høje herrer 
på hotellet purres, og da alle på ny er for
samlede, gennemfører Goodden en perfekt 
20 minutters jomfruflyvning.

Smilene er igen naturlige. S.E.5 flyet ind
frier alle forventninger. Nu mangler man bare 
kaptajn Balls udtalelse, men han er taget bort 
i ophøjet ærgrelse og kan først bringes tilbage 
dagen efter.

På en prøveflyvning, som kun varer ti mi
nutter og virker meget overbevisende fra jor
den, gør Ball op med den nye konstruktion -  
Den duer ikke.

Heldigvis er de forsamlede ikke født i går 
og ikke uden menneskekundskaber, så Balls 
kritik får ingen eller næsten ingen følger. De 
forsamlede ved nemlig fra anden side, at Ball 
netop nu arbejder uofficielt for Austin fa
brikkerne, som prøver at komme ind på ja
germarkedet, ligesom han er Nieuport til
hænger om en hals.

Ikke underligt, for Ball er den dag nået op 
på 22 sejre i den type og glemmer derfor, at 
den franske jager er skabt til civilt brug i for
bindelse med race og opvisninger uden hen
syn til masseproduktion og øget behov for 
strukturel styrke, hvad der ofte fører til brud 
under G påvirkning og tab af nederste bæ
replan under lange dyk for fuld motor i f.eks. 
en undvigesituation.

På lederplan ser man noget andet i den nye 
S.E.5, og det, man ser, er ganske godt be
skrevet i blandt andet Squadron/Signal nr. 69:

»S.E.5 er et typisk engelsk militærfly de
signet som en traktor med vinger med henblik 
på funktion fremfor skønhed uden elegante 
linier som den tyske Albatros og den franske 
Nieuport.

Hvad S.E.5 mangler i skønhed, opvejes 
imidlertid til fulde af dens egenskaber. Den 
er hurtig og i stand til både at gennemtvinge 
og afbryde en kamp. Den er robust, tåler ikke 
så lidt beskydning og kan når som helst lægges 
i et stejlt dyk uden risiko for skader.

S.E.5 kan ikke dreje så hurtigt som sin 
makker Sopwith Camel, men den reagerer 
altid villigt på rorene og er let at flyve (Ca- 
melens hurtige drej dræbte mange under til
læring), og sidst men ikke mindst, er den en 
stabil skydeplatform«.

Specielt det sidste bliver snart foretrukket 
af mange esser som for eksempel Mick Man- 
nock, Mc. Cudden, Billy Bishop, Beau- 
champ-Proctor og Me. Elroy ud fra den tanke, 
at det er velanbragte maskingeværkugler og 
ikke kunstflyvning, som bringer fjenden til 
fald. Netop stabilitet er i den forbindelse den 
altafgørende faktor i mangen en luftkamp, da 
man ikke tvinges til at »sprøjeskyde« med 
deraf øget risiko for funktioneringsfejl i de 
endnu simple maskingeværer, men i stedet 
kan sigte direkte efter den mest vitale del på 
det fjendtlige fly -  som oftest pilotens hoved 
-  og afklare tingene til egen fordel med min
dre end 10 skud.

Problemer
Næsten alle de første 24 seriefremstillede 
jagere leveres til R.F.C. eskadrille 56, der 
tager dem med til slagmarken i Frankrig i 
marts 1917.

I forhold til prototypen og den oprindelige 
plan er den gearede propel fjernet, da ud
vekslingen har vist sig at være for svag.

Uden gear er skydning gennem propel
akslen ikke mulig, og maskingeværet lægges 
i stedet ovenpå kroppen, men med styre
rammen (den firkantede ladedel) bygget ind 
til betjening fra cockpittet, og nu skydes der 
synkroniseret ud gennem propellen, der 
samtidig er udskiftet med en to-bladet, da 
motoren ellers ikke er stærk nok.

Fjernelsen af gearet betyder samtidig, at 
propelakslen stikker ud lidt lavere på køleren, 
men med henblik på senere montering bibe
holdes det oprindelige hul til akslen.

Som en slikkepind for Nieuporttilhæn- 
gerne i R.F.C. anbringer man samtidig et Le
wis maskingevær på øverste vinge ganske som 
Hawker under 2. verdenskrig er nødt til at 
lave elipseformede vinger på sin Tempest for 
at »sælge« flyet til Spitfire-tilhængerne.

Problemer melder sig hurtigt. Fra slag
marken klages over dårlig retningsstabilitet 
under landing og så godt som ingen kræng- 
rorseffekt under 70 m.ph. Større rorudslag 
lyder kravet.

Kravet opfyldes ikke. Folland sporer fejlen
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Oprindelig vinge med tipper i samme facon som på 
haleplan

Vinge med forbedrede tipper og mindre vingefang

til uheldigt udformede vingetipper, som giver 
hvirvler over krængrorene ved stor indfalds
vinkel, og med nye tipper, der samtidig be
tyder nedsat spændvidde, er problemet løst. 
En ekstra vand- og benzintank ovenpå vingen 
lægges ind i overvingens centerplan og ned
sætter luftmodstanden, og dermed er den 
første S.E.Sa i princippet skabt (fig. 2).

Næste problem i rækken opstår i Frankrig. 
Den lokale afdeling af Hispano-Suiza kan 
ikke klare produktionen og leverer mindre 
end en tiendedel af de bestilte motorer, og 
snart står op mod 500 motorløse jagere på 
lager i England.

Katastrofalt i en situation, hvor alt står og 
falder med luftherredømmet over vestfron
ten, så den kongelige flyfabrik ser sig om efter 
andre motorer.

Valget falder på Viper motoren fra Wol- 
seley fabrikken, og så kommer der skred i 
sagerne. Hispano-Suiza lægger sig i selen, og

snart er et forfølgelsesløb startet mellem de 
to leverandører, hvor piloterne gennem sta
digt forbedrede motorer bliver de egentlige 
vindere, så også økonomisk krig har betyd
ning for flyvemaskinens hurtige udvikling.

S.E.5a varianter
Egentlig bliver der ikke fra fabrikkens side 
tale om varianter med egne typenumre, og de 
eneste ændringer sker stort set omkring mo
toren, hvor udviklingen af og til kræver ny 
facon på motorindkapslingen, andre kølere 
og forskellige udstødsarrangementer, som det 
ses på skalategningen.

Synlige småændringer bliver sideløbende 
lavet i felten på eskadrilleværkstederne -  som 
oftest efter personligt ønske fra den enkelte 
pilot.

Nogle foretrækker at flyve uden nakke
pude og fjerner den. Andre anbringer en

ekstra wire fra finnens forkant til haleplanet, 
og på enkelte meget ujævne flyvepladser ryk
kes understelsakslen fremad, idet man ganske 
enkelt forlænger de bagudgående understels
ben. Ændringen giver en lidt dårligere ror
virkning under taxikørsel, men gør det lettere 
at holde retningen under take-off og ned
sætter risikoen for at gå på næsen under lan
ding. Enkelte meget atletiske piloter for
størrer hullet i cockpittet for at få bedre plads 
til skuldrene.

Modelprojektet starter
Dér var forbilledet. Den turde vi tro på, så 
arbejdet ikke blev forgæves, og historien 
kunne begynde, startende med tegnearbejdet.

Eller rettere, vi så os om på markedet efter 
en passende tegning, hvor den lette fleksible 
originalkonstruktion var videreført, og fandt 
den i et gammelt R.C.M. & E. med en spænd
vidde på godt 140 cm beregnet til en Enya 5 
ccm firtakter og øjensynlig kun med den fejl, 
at modellen ifølge oplysningerne kun var 
velegnet i vindstille.

Det sidste kunne vel rettes, så tegningen 
blev købt og lagt på bordet. Nydelig og med 
en forbavsende lighed med opbygningen i 
Keil-Krafts peanutudgave, men underligt så 
lille RC modellen så ud. Der ville ikke blive 
meget plads til en 6,5 ccm firtakter.

En kontrolmåling afslørede så, at eng
lænderne formentligt af tryktekniske grunde 
havde nedfotograferet originaltegningen 
uden iovrigt at ændre de på tegningen anførte 
mål.

Vi havde med andre ord en tegning til en 
lille model i »stregen« og mål til en stor i 
»teksten«. Den lille var faktisk lige i folde-ud 
størrelse, men krævede under alle omstæn
digheder en ændring af tegningens lay-out for 
at kunne trykkes i Modelflyve Nyt, og læserne 
-  eller nogle af dem -  jamrede stadigt over alle 
de små modeller i bladet.

Altså måtte vi forstørre tegningen tilbage, 
men da vi nu som danskere tænker i meter, 
røg den nye tegning op på et rart rundt tal, 
nemlig 150 cm i spændvidde, og samtidig for
søgte vi så at eliminere vindfølsomheden, om 
end det gik lidt ud over skalaligheden på 
enkelte punkter, men for at se det skal du 
være noget af en ekspert på denne flytype.

Den nye model blev tegnet, testfløjet og var 
klar til trykning, når et »nedfotograferet« 
eksemplar stod færdigt, da bladudgifterne 
blev så store, at der ikke i en årrække kunne 
bevilges penge til folde-ud tegninger, og da vi 
ikke havde meget lyst til at lave en formentlig 
lidet solgt og hurtigt glemt tegning til teg
ningsservice alene, valgte vi i stedet at lave en 
minitegning, som eventuelle interesserede 
selv kan forstørre og tilføje egne ideer eller 
blot bruge som inspiration til en helt anden 
model.

Om den del af projektet kan du læse videre 
i nummer 1/89, hvor vi bringer den nedfo
tograferede byggetegning på midtersiderne 
ledsaget af en vurdering af den engelske teg
ning. byggeforklaring til den danske, spanter 
og ribber tegnet i fuld størrelse og så selv
følgelig rigeligt med fotografier af diverse 
byggedetaljer.
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MODELFLYVNING I DANMARK
Her finder du kontakt-telefonnumre til de tre modelflyveunioner samt alle tilsluttede modelflyveklubber

RADIOSTYRINGS-UNIONEN
Sekretariat:

Karen Larsen
Rugmarken 80,8520 Lystrup 
Tlf. 06 22 6319 

Formand:
Erik Jepsen, 01 9311 08 
(træffes hverdage 9-17.30, lordage 9-13) 

Svæ veflyvestyringsgruppen 
Jørgen Larsen, 07 9 7 1618 
Kjeld Sørensen, 06 81 37 90 
Torben Krogh, 04 46 48 23 

Kunstf lyvestyringsgruppen 
Ejner Hjort, 05 381317 
Finn Lerager, 02 27 86 06 
Erik Nymark Jensen, 09 41 66 79 

Skalastyringsgruppen 
Bo Lybæk, 06 32 78 68 
Benny Juhlin, 01 60 29 37 
Hilmer Petersen, 02 75 5214 

Helikopterstyringsgruppen 
Rasmus P. Thorsen, 03 90 21 27 
Bendthe Nielsen, 05 88 54 54 
Per Strandhauge, 09 5614 67 

Hobbyudvalget
Sven Abrahamsen, 02 97 68 61 
Ejgild Hjarbæk, 03 54 53 43 
Gert Larsen, 09 71 30 90 
Peter W indfeld, 01 51 5215

RADIOSTYRINGS-KLUBBER
Klubberne står i postnum m erorden efter kontaktmandens 
adresse. Hvis klubben har anm eldt en flyveplads, står dens 
beliggenhed i parentes efter klubbens navn.
RC-ornene (Amager Fælled)

Oluf Olsen, 01 21 87 97 
W indy (Amager Fælled)

Per Hassing Christensen, 02 61 08 87 
The Red Arrow s

Nicolaj Hermann, 01 55 29 04 
Elektro  Flyve Klubben af 1987 

Bertel Tango, 02 98 67 20 
Sjæ llands Modelsvæveflyveklub (Herstedøster)

Steen Høj Rasmussen, 02 4 5 17 44 
Københavns F je rn sty ring sk lub  (Soderup, Fløng) 

Flemming Madsen, 02 52 84 32 
Syd kyste ns Modelflyveklub 

Birger Follin, 02 6018 04 
Den Røde Baron (Værløse)

Ole Veggerby, 02 92 23 05 
Comet (Amager Fælled)

Benny Steen Nielsen, 01 53 6 0 14 
Lyngby Modelflyveklub (Eremitagesletten)

Carsten Westergaard, 02 89 09 80 
Modelflyveklubben Condor 

Mark Pedersen, 02 20 26 88 
Nordsjæ llands Helikopterklub (Nivå)

Allan Hansen, 02 27 59 03 
Nordsjæ llands F je rn sty ring sk lub  (Hillerød)

Peter Selmer, 02 27 67 75 
Bastrupflyverne

Jørgen Frier Hansen. 02 81 08 45 
Modelflyveklubben Flyvefisken 

Mikkel Frank. 03 95 47 73 
Østbornholm s Modelflyveklub 

Kim Kure, 03 99 7017 
Nuuk Modelflyveklub 

Hans Jorgen Christensen 
Box 439, 3900 Nuuk 

Julianehåb Modelflyvere
Preben Pedersen, Box 257 ,3920 Julianehåb 

Radioflyveklubben Slangerup 
Ole Hilmer Petersen, 02 75 5 2 14 

Borup Modelflyvere (Kløvested)
Poul Erik Witzel, 03 67 92 30 

Modelflyveklubben Falken 
Ole Burild, 03 58 82 92 

Dragsholm RC Klub
Søren B. Jensen, 03 4513 92 

Vestsjæ llands RC-klub
Carsten Jørgensen, 02 39 93 60 

Kalundborg Modelflyveklub 
Ebbe Andersen, 03 5011 83 

Bjergsted Modelflyveklub 
Niels Leitritz, 03 46 83 08 

Holbæk Modelflyveklub 
Frank Larsen, 03 44 07 26 

Haslev Modelflyveklub 
Niels Albertsen, 03 6919 04 

Sydsjæ llands Radioflyveklub (FSN  Avnø)
Kim P. Hansen Jæger, 03 7518 41 

Modelflyveklubben Albatros 
Arvid Jensen, 03 85 96 95 

Vordingborg Radioflyveklub 
Carlo Wulff, 03 77 54 61 

Modelflyveklubben Tippen 
Niels Vallentin, 03 8518 54

Nakskov Modelflyveklub (Nakskov Flyveplads)
Kurt Johansson, 03 9 4 14 27 

Odense Model-Flyveklub 
Klaus Andersen, 0 9 18 27 26 

Middelfart RC-klub
Poul-Erik Linnet, 09 40 63 93 

Vestfyns Modelflyveklub 
Kim Lisborg, 09 63 27 65 

Fåborg Modelflyveklub
Svend Fauerholm Christensen, 09 21 58 66 

Å rsle v Model-Flyveklub 
Bo Johansen, 09 99 22 50 

Syd fyns Modelflyveklub (Rudkøbing)
Steffen H. Johansen, 09 21 76 46 

Modelflyveklubben Svendborg 
Per B. Rasmussen, 09 2615 70 

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

Sy d jy sk  Modelflyveklub 
Ahrend Kuseler, 04 65 02 08 

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

Sønderborg Modelflyveklub (Sønderborg)
Hans Chr. Rokahr, 04 42 01 46 

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

Skibelund RC Modelflyveklub (Skibelund, Gram) 
Arne Barsballe, 04 8214 06 

Arrow Toftlund Modelflyveklub (Toftlund)
Leo Enggaard, 04 8 3 12 46 

RC K lubben Falcon (Veerst. Vejen)
Allan Sorensen. 05 55 71 81 

The Flying T igers. Ho lsted (Holsted)
Ulrich Teichmann. 05 39 3 5 17 

Esb jerg M ode lflyvek lub  (Varde F lyveplads)
Eigil N. Hansen. 0511 66 41 

R ibe M ode lflyvek lub  (Vilslev)
Flemming S. Nielsen. 05 4317 87 

Ve stjydsk Modelflyveklub
Preben Christensen, 07 37 51 82 

Jyd sk  Lu ftc irkus (Spjald)
Frederik P. Frederiksen, 07 35 28 74 

Ringkøbing Modelflyveklub 
Benny E. Andersen, 07 3214 28 

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

Ellehammer RC Klub (Randbøldal)
Tom m y Olsen, 05 88 21 01 

Nuserne (F ilsko v)
Kaj Aage Sørensen, 05 32 26 56 

Brande Modelflyveklub 
Bent Jensen. 071819 34 

M idtjydsk Modelflyveklub (Skinderholm)
Per Iversen, 07 26 83 37 

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

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

Thy RC Klub
Jorgen Larsen. 07 9 7 1618 

RC K lubben P rope llen 
Ole Nielsen. 07 87 90 28 

S kive  M ode lflyvek lub  (Skive)
Hans Henrik Aaby. 07 52 05 79 

S le ipner M ode lflyvek lub  (Hadsten)
Leif Kurt Hevang. 06 92 62 24 

Å rh us Modelflyveklub (Lystrup)
M ogens Birn, Birkehaven 16, 06 22 56 29 

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

D jurslands Modelflyvecenter 
Jens Hauge Nielsen, 06 48 26 78 

Silkeborg  Modelflyveklub 
Jens Jørgensen, 06 82 98 46 

Kje llerup Egn’s  RC-Klub 
Jørgen Nielsen, 06 88 29 97 

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

Skanderborg Modelklub 
Finn Pedersen, 06 52 09 75 

Ø stjyd sk RC Modelflyveklub 
Jens Larsen, 05 64 73 43 

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

Brabrand Modelflyve Club (Lading)
Torben Laursen, 0615 78 45 

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

Modelflyveklubben F 16 Rougsø 
Vagn Frisk, 06 4815 66 

B jerringbro  Modelflyveklub (Gerning)
Aage Damkjær, 06 65 87 56 

Hobro F je rn sty ring sk lub  (Handest)
Peter Lerche, 064515  27 

N ord jysk Radiostyrings Center (Nørholm)
Leif Nørgaard Jensen. 0818 04 73 

Dronninglund Modelflyveklub 
Johannes Svaneborg. 08 25 73 65

Brønderslev Modelflyveklub RC
Jan Laursen, 08 28 24 48 

Sæby Modelflyveklub
Erik Christensen, 08 46 21 44 

Sandmose Modelflyveklub RC 
Kaj Pedersen, 08 24 60 94 

Himmerlands Modelflyveklub 
Peter Silberbauer, 08 3919 60 

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

Løgstør Model- & Fje rnsty ring sk lub  
Arne Nielsen, 08 6711 52 

H jø rring  Modelflyveklub (Nørlev Strand)
Helge Juul Madsen, 08 9418 81 

Frederikshavn Modelflyveklub 
Leif Vestergaard, 08 42 60 74 

Skagen RC Clup (Skagen)
Svend Hjermitslev, 08 44 35 02 

Thorshavnar RC-Relag
Birger Simonsen, Silagota 4, FR-100 Torshavn

LINESTYRINGS-UNIONEN
Sekretariat:

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

Formand:
Stig Møller, 01 46 28 64

LINESTYRINGS-KLUBBER
Klubberne er opfort i postnummerorden.
Esrum  L inestyrings K lub 

Jan Lauritzen. 01 35 37 51 
M ode lflyvek lubben  Comet 

Luis Petersen. 01 30 05 51 
Modelflyveklubben Kjoven 

Stig Moller, 01 46 28 64 
Modelflyveklubben Windy 

Kjeld Frimand. 02 97 02 94 
Modelflyveklubben Orkan 

Jørn Ottosen, 0217 66 62 
Frederiksvæ rk Modelklub 

Jesper Palm, 0212 22 99 
Skovbo Linestyringsklub  

Jørgen Aagaard, 03 62 6418 
Herfølge Modelflyve Klub 

René Nielsen, 03 67 50 02 
Svendborg L inestyringsklub  

Jørgen Kjærgaard, 09 2215 99 
Haderslev Modelflyveklub 

Kurt Pedersen, 04 52 51 01 
Trekantens Modelflyveklub 

Niels Lyhne-Hansen, 05 86 6219 
The  Looping Star

Bjarne Simonsen, 05 32 27 38 
Herning Modelflyve Klub 

Aage Wiberg, 0712 82 42 
Aarhus L ine sty rin g s Klub 

Bjarne Schou. 0 6 18 43 59 
Aviators Modelflyvere 

Ole Bisgaard. 0813 86 55 
Modelflyveklubben Weco 

Ove Andersen. 08 26 9113

FRITFLYVNINGS-UNIONEN
Sekretariat:

Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4-2th., 8200 Århus N 
Tlf. 061019 86 

Formand:
Leif Nielsen, 05 5616 76

FRITFLYVNINGS-KLUBBER
Klubberne er anført i postnum m erorden. Harreslev Model
flyveklub ligger i Tyskland, lige syd for grænsen.
Te rm ik, Hillerød

Henning Nyhegn, 02 26 35 25 
Sølvp ilen, Ringsted

Peter Buchwald, 03 64 33 88 
Odense Model-Flyveklub

Claus Bo Jørgensen. 0 9 12 36 95 
Sk je rn  Modelflyveklub 

Erik Knudsen, 07 3517 67 
Taulov Modelflyve Klub 

Erik Jensen, 05 56 21 66 
Idom Modelflyveklub

Hans Rasmussen, 07 48 51 88 
Å rhus Fritflyvn ing s Club 

Ole Vestergaard, 061019 86 
Fritflyvningsklubben C RA SH 

Rene Kvist Sørensen, 06 55 80 91 
Harreslev Modelflyveklub

Jørgen Korsgaard, 009-49 46 08 68 99

G iv straks besked  om  æ ndringer 
til d in  unions sekretariat.
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Robart
Skalahjul
Pitch i Viborg har demonstreret et sæt skala
hjul fra Robart i USA, hvis anvendelsesmulig
heder og kvalitet er imponerende, idet hjule
ne ikke blot kan anvendes på flere forskellige 
akseltykkelser, men også kan bringes til at 
ligne forskellige fabrikater.

Ud fra en filosofi om, at et skalahjul ståen
de i græs ikke vil kunne ses fra »skærmsiden«, 
er der i grundsættet mulighed for at lave 3 
forskellige fælge, nemlig 2 forskellige typer 
egerhjul og et pladelukket, som yderligere 
kan modificeres med forskellige ventilations
huller.

Dækkene, som fås rillede eller diamant
mønstrede, følger grundideen og er på den 
ene side mærket som amerikansk Good Year 
dæk, mens den anden side er et tysk Conti
nental dæk.

Selve dækkene er helstøbte (revner ikke 
ved overbelastning) med en indvendig vulst, 
og monteringen på fælgene, som er uden kan
ter, sker med 2 halvparter, som sættes ind i 
det enkelte dæk fra hver side og spændes 
sammen med 6 galopskruer, hvorefter pynte- 
fælge/eger limes fast med tynd cyano.

Lejebøsninger til 3 forskellige pianotykkel
ser medfølger, og dækkene er af en særlig 
plasttype, som i RC bilverdenen er kendt for 
at virke støddæmpende.

Systemet med de kantløse fælge sikrer, at 
fælgene ikke slås i stykker og mister evnen til 
at fastholde dækkene, ligesom disse ikke kan 
krænge af under en sideglidning i landingsøje
blikket, hvad man nemt kommer ud for i side
vind.

Det synede hjulsæt var på 4 tommers dia
meter og vejede totalt 90 gram pr. hjul, og 
samme type leveres også i 2 og 3 tommer. 
Hjulene sælges kun to og to.

Er din model for tung til dækkene, kan en 
særlig skumkerne leveres til montering ind
vendig i dækkene, ligesom nye pyntefælge/ 
plader kan købes, så hjulene igen kan blive 
helt lukkede, hvis du har boret huller i de 
originale plader eller ønsker eger af samme 
type på hver side af hjulene.

Tegn abonnement på  
Modelflyve N yt og få  bladet 
til tiden i hele 1989
Snyd ikke dig selv for g læ den ved at få M odelflyve N yt m ed 
posten  hveranden m åned fra nu af. -  Tegn abonnem ent fra 
starten  a f  1989!
A bonnem entsprisen  fra num m er 1/89 — 6 num re — er kr. 156,-. 
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Som  abonnen t får du tilsendt b ladet m ed posten  um iddelbart 
efter udgivelsen — du slipper for at gå forgæves i b ladkiosken, 
nå r bladet er udsolgt.

Pas på  dine blade
Vi har fået frem stillet nogle solide sam lebind, der hver kan 
rum m e 12 num re a f  M odelflyve N yt — altså  to  årgange.

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

Sam lebindene er lavet i m eget k raftig t p lastbetrukket karton . 
På forsiden og på  ryggen er der tryk t »M odelflyve N yt«. De 
leveres i fem flo tte  farver — husk at krydse a f  på 
bestillingssedlen herunder, hvilke(n) farver du ønsker. P risen er 
kr. 55,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre m åtte t indføre  et ekspeditionsgebyr på  alle 
ordrer under kr. 100,-. E kspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til 
dæ kn ing  a f  po rtoudg ifterne  ved udsendelse a f  bestilte b lade og 
m apper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræ ver vi intet 
ekspeditionsgebyr.
Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Hermed bestiller jeg:

□  Abonnement fra nr. 1/89
og hele årgangen (ialt 6 blade), 
pris kr. 156,-

Z  Årgang 1988, 6 blade, pris 139,- kr.

Z  .Årgang 1987, 6 blade, pris 125,- kr.

Z  Årgang 1986. 6 blade, pris 125,- kr.

C  Årgang 1985, 5 blade, pris 100,- kr.

C  ______ stk. samlebind å kr. 55,-
i farverne:
_  blå _  rød Z  gul Z  grøn □  sølv

□  Beløbet vedlagt i check

Følgende enkeltnumre (sæt kryds):

1985:
N r .  1 N r .  2  N r .  3 N r .  4 N r .  5 N r .  6

□
1986: C  □  □ Π i □
1987: □  □  □ □ _ □
1988: □  □  □ □ □

Enkeltnumre koster kr. 29,50 pr. stk. uanset 
hvilken årgang det drejer sig om.
Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspe
ditionsgebyr på kr. 10,- til dækning af por
toudgifter. Ved køb for over kr. 100,- er der 
ikke noget ekspeditionsgebyr.
Uden for Danm ark tillægges altid et beløb til 
dækning af forsendelsen.

Navn:

Adresse:__

Postnr./by:



Hjemmebygget hurtiglader til 
NI-CD batterier
Henry Borup har konstrueret en lader beregnet til hurtig eller til langsom 
opladning af et 7-cellet NI-CAD, 1200 mAh drivbatteri til elektrody fra en 12 
volt bilakkumulator, og den er her beskrevet og illustreret af Bertel Tangø.

Tekst og ill. Bertel Tangø

Opbygning
Laderen er ganske simpel i sin konstruktion, 
idet lademodstanden til hurtigladning udgøres 
af en 40/45 watt bil-forlygtepære, mens mod
standen til langsomladning er en 5 watt pære 
(f.eks. til kabinebelysning). Strømkilden er en 
12 volts bilakkumulator. Laderen er forsynet 
med et afbrydeur, som har indstillingsmulig
hed op til en time. Et voltmeter kontrollerer 
spændingen under afladning/opladning, mens 
en 8 amp. sikring sikrer mod ildebrand, hvis 
der ved en fejl skulle forekomme kortslutning 
i kredsløbet. Ledningerne bør være tykke -  
min. 1,5 mm2. Dog bør ledningerne til 12 volt 
batteriet være 2,5 mm2, i hvert fald hvis de 
skal være en halv meter eller mere, idet led
ningsmodstanden ellers vil bevirke et spæn
dingsfald.

Plus og minus bør naturligvis være tydeligt 
mærkede (f.eks. plus = rød, minus = sort). 
Ligeledes bør man anvende forskellige stik -  
f.eks. kan minus-stikket være et fladt hanstik 
og plus et rundt hanstik. Disse stik kan fås i en 
autoudstyrsforretning. De fjedrende polklem
mer til autobatteriet må også være tydeligt 
afmærkede, så det er klart, hvad der er plus, 
og hvad der er minus.

Trækassens opbygning skulle fremgå af fo
toet. Her er anvendt 4 mm krydsfiner til låg, 
bund, for- og bagstykke, mens siderne er 8 
mm spånplade.

BREV

Anvendelse
Laderen er som nævnt beregnet til hurtiglad
ning af et 7-cellet 1200 mAh NI-CD batteri 
med en ladetid omkring de 30 minutter. Lade
strømmen er ca. 2,5 amp. Også et 6-cellet 
batteri vil kunne oplades på denne lader, men 
ladestrømmen vil da vokse til ca. 3,5 amp., og 
ladetiden vil falde til ca. 20 minutter med et 
tilsvarende tab af kapacitet til følge. Drejer 
det sig om et 6-cellet batteri, kan fødelednin- 
gerne evt. gøres lidt længere og/eller lidt tyn
dere, så der derved opnås en modstand, der 
kan supplere den egentlige lademodstand. 
Men her må i så fald eksperimenteres lidt.

Det er ikke realistisk at oplade et 8-cellet 
batteri, idet ladestrømmen vil blive betydeligt 
mindre, og den vil -  navnlig mod slutningen af 
opladningen -  falde til næsten ingenting, såle
des at det vil være umuligt at opnå fuld oplad
ning, med mindre man kan holde ca. 13 volt på 
sit autobatteri, og det er næppe heller reali
stisk.

Afladning/hurtigopladning
Vi vil koncentrere os om det 7-cellede batteri, 
fordi det vil give den sikreste opladning.

Forudsætningen for at kunne foretage en 
sikker opladning på de nævnte ca. 30 minutter 
er, at batteriet er afladet helt (eller næsten 
helt), og det sker på følgende måde: Omskif-

“ I

Frankeres
som

postkort

teren stilles på »Afladning«, og uret drejes, til 
der opnås kontakt og holdes dér, indtil spæn
dingen falder til ca. 7 volt (1 volt pr. celle). 
Herefter stilles omskifteren på »Opladning«, 
og uret sættes på ca. 30 minutter. Som kontrol 
for forløbet vil man kunne se spændingen 
langsomt stige fra ca. 9 volt i begyndelsen til 
ca. 11,5 volt mod slutningen af opladningen.

Langsom opladning
Når uret afbryder hurtigopladningen, fortsæt
ter ladningen på »Langsom«. Ladestrømmen 
på langsomladningen er ca. 120 mAh, og 
strømmen er så lav, at man roligt kan fortsæt
te ladningen uden at spekulere på, om ladeti
den skulle være overskredet. Hvis batteriet er 
tømt som tidligere beskrevet, vil ladetiden 
udgøre 14-16 timer. Det er i øvrigt klogt at lade 
på denne måde en gang imellem, fordi celler
ne derved harmoniseres -  altså gøres ensarte
de m.h.t. ladetilstand. Hvis man altid hurtigla
der, kan de små forskelle, der altid vil være 
cellerne imellem, efterhånden vokse sig store 
og bevirke en nedsættelse af batteriets samle
de kapacitet.

Kapacitet og ladetid
Det skal nævnes, at en celles kapacitet (her 
1200 mAh -  altså 1200 milli-Ampere-timer) er 
at betragte mere som en vejledende størrelse 
end som en nøjagtig angivelse af, hvor meget 
strøm en celle kan oplades hhv. aflades med. 
De fleste celler vil kunne »indeholde« noget 
mere strøm end den værdi, der er opgivet -  
specielt ved lave strømafgivelser, mens der 
godt kan være temmelig store forskelle fra ét 
mærke til et andet ved store strømme. Som 
følge af disse variationer skal den omtalte 
ladetid på 30 minutter også tages med et gran 
salt. Den nøjagtige ladetid for et batteri af et 
bestemt mærke (og husk: et batteri må kun 
sammensættes af celler af det samme mærke) 
kan bestemmes på følgende måde:

-  Det afladede batteri oplades i f.eks. 20 
minutter til at begynde med og dernæst med 5 
minutter ad gangen, indtil der spores en svag 
varmeudvikling.

-  Batteriet har nu nået sin maksimale lade
tilstand. Dette skulle i øvrigt gerne falde sam
men med den før omtalte spændingsstigning 
til ca. 11,5 volt.

-  Ladningen afbrydes, og ved at lægge mi
nutterne sammen har man den ladetid, der vil 
være karakteristisk for det pågældende mær
ke fremover.

Denne ladetid må ikke overskrides, da var
me- og trykudviklingen som før nævnt ellers 
vil fortsætte og batteriet blive ødelagt.

Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Nørrevænget 3 
DK-5762 V. Skerninge



Batteriet formeres
Bemærk, at et nyt batteri bør »formeres«: 

Oplad langsomt et par gange eller tre med 
afladninger på ca. 3 amp. ind imellem. Dette 
kan gøres med lidt forsigtighed ved at bruge 
uret som tidligere omtalt. Pas på, at den lave
ste spænding (målt under afladningen) holder 
sig i nærheden af ca. 1 volt pr. celle. I øvrigt 
skal det understreges, at den omtalte spæn
ding på ca. 11,5 volt måles, medens batteriet er 
under opladning. Når ladningen afbrydes, vil 
spændingen straks falde til ca. 9,5 volt og 
dernæst langsomt til lavere værdier, som ti
den går.

Stykliste:
1 slukur, 60 minutter. (J.S. Teknik. Allerod -  
ca. kr. 125,-).
1 voltmeter, 15 volt (elektronik-forr. -  ca. kr. 
125,-).
2 lamper, 40/45 + 5 w (autoreservedele el. 
lign. -  ca. kr. 20-30,-).
Desuden afbryder, 5 w-lampeholder, lednin
ger, div. stik, evt. 8 amp. sikring, polklemmer, 
træ.
Strømforsyning: 12 volt bilakkumulator.

SIKRIHG

11 V 

FlM

Et lille timer-tip For at undgå, at linerne fra timeren sætter sig 
fast i omdrejningspunktet for vippearmen, 
kan man bukke armen som vist på tegningen.

Herved vil de altid centrere sig i »knækket«, 
og man er sikker på, at linen kommer løs, og 
at bremsen virker.
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LÆ SER TIL LÆ SER TIPS
6 måder at klemme på

Ved at save efter de stiplede linier (se fig. 1) får du en klemme, 
der ikke så let sætter mærke i balsatræet. Denne klemme kan 
du udbygge ved at montere en 2 x 2/3 mm liste af aeroplankryds
finer eller balsa, se fig. 5.

I Modelflyve Nyt fra 1982 har Henry Frank vist hvordan en 
klemme bliver bedre egnet til at komme ind i hjørnerne 
(se fig. 2).

På fig. 3 og 4 kan du se, hvordan du kan give en klemme storre 
spændvidde. De to klemmer kan limes sammen med hvid lim 
eller epoxy. Ved at sætte gummibånd om klemmerne, kan du 
give dem variabel styrke.

Det kan sommetider være svært at få en klemme til at blive 
siddende. Problemet kan løses ved at klippe nogle stykker 
sandpapir ud og lægge disse imellem balsafiner og tøjklemme 
(se fig. 6).

Når du beklæder f.eks. en vinge med silke, kan det være vanske
ligt at få silken til at sidde helt glat.

Ved hjælp af nogle klemmer med påklistret bly, ca. 60-100 gram, 
som vist på fig. 7. kan du få silken til at sidde glat ved at bruge 
klemmerne som på fig. 8.

Frosne fingre 
-  sy en radiomuffe
Frostgrader sætter ikke nødvendigvis en stop
per for flyvning med RC modeller, men flyve
turene bliver ofte meget korte, fordi piloter
nes fingre hurtigt stivner og bliver følelseslø
se.

Det problem har ØRNENE løst ved at sy 
nogle rørformede senderovertræk, som mest 
af alt minder om det, der i den ældre dame- 
verden kaldes muffer.

Røret sys af thermostof (2 lag stof med 
pladevat imellem), der sædvanligvis bruges til 
hjemmesyning af skidragter og lignende, og 
midt på røret laves et »knaphul« til antennen, 
mens enderne forsynes med elastik. I mindst 
én af enderne skal elastikken kunne udvides

så meget, at røret kan trækkes hen over sen
deren.

Rørets længde skal være 60-70 cm, og dia
meteren skal være så rigelig, at der er plads til 
både sender og styrebevægelser.

Er man særlig raffineret, kan der laves en 
slids midt på røret til indstikning af senderen i 
stedet for den ene store endeåbning. Slidsen 
skal så holdes lukket med burrebånd, da lynlå
se efter Ørnenes erfaring giver både kulde- og 
driftsproblemer, fordi stoffet før eller siden 
køres ind i lynlåsen.

Når sender og rør ligger på jorden, er det 
ikke noget problem at betjene styrepindene 
udefra ved kontrol af styrefunktioner og start 
af motor, og hænderne skal således først ind i 
muffen, når du er klar til at taxie ud til start.

Brugen af røret kræver dog, at du er eks
pert i »blindflyvning«, og altså til enhver tid 
kan betjene din sender uden at se på den, så 
øv dig rigeligt hjemme i dagligstuen. Til gen
gæld garanterer Ørnene for, at »kløerne« er 
det sidste, du fryser på flyvepladsen.

Lars Pilegaard
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Læser -  til læser tips

Halehjulsunderstel til jumbomodel som kan forarbejdes til mindre model

Tegningen er set fra oven og er ikke i skala
Halehjulsunderstel -  
fjedrende
Hvorfor smide de brugte nedstryger-klinger 
væk, siger Valter Hansen, Grenå, som har 
sendt nedenstående byggetips:

Du skal bruge 6 stk. nedstrygerklinger, hvor 
savtakkerne er slebet væk. Herefter kan du 
bøje savklingerne meget forsigtigt i en skrue
stik som vist på skitsen. De 3 nederste klinger 
skal være lige lange, og de 3 sidste lag skal 
være forskudt som en almindelig bladfjeder.

Der bores to huller til fastgørelse af under
stellet i kroppen, hvor man i forvejen har 
monteret en træliste.

3 mm hul bores til træskruer 
til befæstning i kroppen

halehjul f.eks. fra Kawan

----mr
~v- ̂  ______

opbygning af selve kontakten

Billig starter til motorer
på 1-10 CC
Af Knud Aanæs

Med de få gange, hvor en motor driller og 
ikke vil lade sig håndstarte, synes jeg, den 
luksus, som en starter kan være, er en dyr 
fornøjelse. Ja, med en 12 volt akkumulator 
medtaget er prisen ca. den samme som for en 
6,5 ccm motor.

Men hvis nu selve starteren kun kostede ca. 
100-151) kr., ja. så var der ikke mere tale om en 
luksus, men derimod om en yderst rimelig 
investering, som står i rimeligt forhold til 
anvendeligheden.

Ved et besøg hos den lokale autoophugger 
fandt jeg den helt rigtige kolerblæser til 
formålet. Jeg valgte en fra en Simca 1307 
årgang 1978. Motoren er monteret i en fan 
med en stor firbladet propel:

Fanen afmonteres, og propellen, som er af 
nylon, afskæres, så der kun er midterpartiet 
tilbage (ca. 5 cm i diameter).

Spænd motoren op i filebænken, sæt strøm 
på (12 volt), og afret midterpartiet med en 
grov fil, så det ser pænt og ordentligt ud. Nu 
mangler vi blot et system til at medbringe 
vores propel, og en kontakt til at aktivere 
starteren på.

Til det første brugte jeg følgende:
1) En tom maledåse -  4,5 cm i diameter -  

skåret over, så den blev 2,5 cm høj.
2) En WS-gummimanchet 50 x 32 mm nr. 

17.2683.000 (kr. 12.95 i OBS).
3) En tube silicone gummimasse (Casco ca. 

14 kr.).
I dåsens bund (præcis centrering) bores et 

5 mm hul, og dåsen monteres sammen med 
resten af den oprindelige nylonpropel (husk 
møtrikken harvenstregevind).

Gummimanchetten presses på plads i 
dåsen, og hulrummene fyldes med 
siliconegummi. Sørg for at få en pæn skakt, 
som kan anvendes til både små og større 
motorer. Hvis siliconegummiet ikke sidder 
helt præcist, så placér motoren lodret og sæt 
strøm til, så vil centrifugalkraften gøre 
arbejdet færdigt.

Nu mangler vi bare kontakten. Den kan 
laves på utallige måder, jeg brugte:

1) Blik eller tynd aluminiumsplade ca. 1,5 x 
10 cm.

2) Plast- eller nylonstang 1,5 x 1,5 x 5,5 cm.
3) Kontakt fra kasseret Nefalygte.

Jeg monterede kontakten med en af de 
bolte, som motoren oprindelig var påspændt 
fanen med.

Fremgangsmåden skulle ikke være til at 
tage fejl af. Nu er starteren færdig, men husk, 
at silicone er ca. 5 dage om at gennemhærde.

41



Referater
Linestyring

F2C-Teamrace
1. Metkemeier/Meier 4.07,3 3.37 3.30,2 - ?
2. Surugue/Delor 3.42,7 Disk 3.33,4 3.51,6 ?
3. Constant/Eugen 4.52,7 4.03,1 3.41 - 9

4. Rasmussen/Thorhauge 3.40,7 3.39,1 3.55,6 3.47,8
5. Eugen/Figus 4.48 3.52,3 Disk 4.20,5
6. Marshall/Kuchelhorn 4.03,5 4.14 6.22 3.56 3
7. Schoot/de Ridder 3.53,8 4.12,1 4.00,2 4.08,8
8. Brandel/Reiner 4.04,9 3.53,5 5.24,3 Disk
9. Dessaucy2x 4.26,4 3.55,3 - -

10. Lieber/Delrue 4.15,6 4.17,4
11. Nietche/Khnegger 4.31,1 5.26

Høst Øst 88
den 18/09/88

Der var mødt forbløffende få deltagere op, trods det 
at vejret var lunt og solrigt, selvom der var lidt 
rigeligt med vind.

Stævnet afholdtes af ELK, og Henning Lauritzen 
har sendt os resultaterne.

Stunt begynder:
Henrik Ludwigsen 
Flemming Gregersen

Diesel combat
Henning Lauritzen 
Jan Lauritzen 
Flemming Gregersen

Kjoven 677 point 
Kjoven 537 point

ELK
ELK
Kjoven

Konkurrencereferat Bochum
17.-18. september 1988

Det danske hold var i år reduceret ti! fire mand høj, 
lidt af en nedgang i forhold til sidste år. De årlige 
vejrudsigter holdt en del væk.

Stævnet blev afviklet med vanlig tysk effektivitet -  
da det endelig kom i gang. De har også problemer 
med støj i kirketiden.

Vi gik to dage med konstant våde fødder. Det var 
koldt, og det småregnede hele tiden. Det satte sit 
præg på resultaterne, som var præget af kampen for 
at kontrollere modellerne, især under start og lan
ding.

Vore finalechancer forsvandt hen ad banen sam
men med modellen, i et rodet, regnfuldt pitstop.

Teamrace finalen blev fløjet i en slagregn, så bare 
det at gennemføre var en bedrift. Der blev dog 
kæmpet flot og hårdt til sidste omgang mellem Del- 
or/Surugue og Metkemeier/Meier med de sidste som 
vindere.

Niels og Leif kunne forsvare de danske farver ved 
at holde 4. og 5. pladsen, uden at nogen faldt i svime 
overtiderne.

Vi tog hjem med ordene: til næste år ... : er vejret 
fantastisk, vi er mange deltagere, og vi VINDER.

F2A-Speed
Nå, de regnede væk, men
Nr. 4, Leif Eskildsen, DK 255,0km/t
Nr. 5, Niels Lyhne Hansen, DK 248,0 km/t

F2B-Stunt
1. Maikis 5884 D
2. Egervary 5850 D
3. Eskildsen 5815 DK
4. Mortel 5615 NL
5. Liber, G. 5639 B
6. Liber, R. 5593 B
7. Dessaussy 5484 B
8. Feger 5263 D
9. Schmitz 5197 D

10. Liber, D. 5001 B
11. Feldmann 3315 D

Konkurrencereferat
Europacup
2. oktober 1988

»Det var skie skægt«.

Af: Jesper Buth Rasmussen 

F2A-Speed
1. W. Christen, CH 269.26 269.87
2. G. Rosenhahn, D 209,30 237.62 261.44
3. W .Holle.NL 259.93
4. J. Fróhlich, D 250.00 201.12
5. P. Rietbergen. NL λ 193.03 243.24
6. F. Abstoss. D 242,75 206,90
7. J. F. Bellelle. F

R. A. Metkemeyer, NL

F2C-Team-race
1. Metkemeyer/Metkemeyer, NL 3.38,6 3.31,5 3.45,7 7.19,9
2. Thorhauge/Rasmussen, DK 3.45,5 3.37,4 3.33,2 3.42,6 7.33,2
3. Visser/Buys, NL 3.45,5 99 lap 3.38,3 7.42,1
4. Dessaucy/Dessaucy, B 3.57,0 3.45,8 3.46,2 4.35,0
5. Liber/Delrue, B 3.56,3 4.20,8 3.58,2 3.54,2
6. de Ridder/Schot, NL 3.57,0 4.07,4 3.40,1 3.56,5
7. Ougen/Constant, F 4.16,5 refl. 3.55,7 3.48,8
8. Acevedo/Acevedo, Ur. 46 lap 6.18,8 disk 4.33,6

Referater
Fritflyvning

OM-F’s åbne klubmesterskab 
i klasse A2
St. Højstrup den 16. oktober

Vejret var gråt, en smule diset -  og næsten stille, da 
jeg krydsede Fyn denne søndag formiddag. Herligt 
flyvevejr, tænkte jeg. og lod tankerne gå tilbage på 
tidligere års store og mindeværdige OM-F-konkur- 
rencer ... Det var dengang, da Bjarne Jørgensen 
mødte op med en ældgammel Stratos, som fløj det 
ene max efter det andet... eller dengang Finn Bjerre 
fløj fem maxer i en halv orkan ... og hvad med 
dengang, hvor Jørn Rasmussen og jeg var rundt i 
hele nabolaget for at finde Jørns model, efter at 
timeren var svigtet... Og vi fandt den!

Herlige m inder... og nu skulle man så til det igen!
Men der så godt nok noget tomt ud, da jeg ankom 

... Nå, der kom en Fiat Ritmo med Jan Bebe ved 
ra ttet...O gså varvito!

Mere blev det heller ikke til, bortset fra at vi fik 
besøg af en radiostyringspilot fra AMC, der lige 
skulle se, hvad det var, vi lavede...

Vejret var virkelig godt, men der var kun kneben 
plads til max-flyvninger, hvilket jeg måtte sande hele 
tre gange, uden at jeg fik problemer af den grund. 
Jan og jeg blev nemlig enige om at flyve tre starter -  
og vejret var godt nok til, at min Andante med lidt 
termikhjælp klarede max hver gang -  og landede 
mellem 50 og 100 meter fra nogle træer hver gang.

Jan havde problemer med trimmet på sine model
ler, og desværre var det noget, der skulle rettes på 
byggebrættet, så hans tider lå jævnt omkring et mi
nut hver gang.

-  Bare vent til næste gang, sagde vi til hinanden. 
Så kommer der forhåbentlig en masse flere, og så 
skal vi vise dem, at vi i hvert fald har trimmet på 
forhånd!

F1A: 1. Per Grunnet 540 sek., 2. Jan Bebe 172 sek.

Høstkonkurrence 2, 
distrikt Vest
Otterup den 30. oktober 1988

Mens englænderne måtte holde på hat og briller i 
regnvejr og kuling, og hollænderne fik den fore
stående vinters første sne, skinnede solen blidt over
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Fyn på denne sidste søndag i oktober måned. Vin
den var ikke værd at tale om, så det lader jeg være 
med. Trods temperaturer på kun nogle ganske få 
grader over frysepunktet var der termik fra klokken 
ca. 10.30 og lige så længe, der blev fløjet. Det var -  
som H. C. Andersen vistnok skrev ved flere lejlighe
der -  et rigtigt eventyr.

Eventyrligt er desværre ikke det rette ord til at 
beskrive fremmødet. Kun 14 deltagere havde fundet 
vej til Ørritslevgård lige øst for Otterup (husk næste 
gang: man kører ad vejen mod Hasmark. og en lille 
kilometer uden for byen begynder Ørritslevgårds 
marker). Men det er selvfølgelig ikke disse 14, man 
skal have ondt af -  vi fik jo hele fornøjelsen for os 
selv!

Konkurrencens suverænt største klasse var F1A 
med hele syv deltagere. Af disse syv lykkedes det 
næsten halvdelen -  tre -  at flyve max. i alle de 
ordinære starter, så placeringen måtte afgøres ved 
et fly-off. Den nybagte danmarksmester, Jens Peter 
Larsen, var ikke blandt de heldige, der nåede så 
langt, idet han sammen med Leif Nielsen måtte 
nøjes med en forholdsvis beskeden tid i første perio
de. De to havde højstartet et kvarters tid uden at 
finde noget, hvorefter de udløste noget chancebeto
net -  og droppede. Fem minutter senere lå tre andre 
FIA-modeller i god termik på vej mod dagens første 
max. Disse modeller tilhørte Jan Bebe, Claus Bo 
Jørgensen og mig.

Det lykkedes os tre at flyve fem maxer -  vi havde 
alle undervejs mindst én heldig start, hvor Jens Peter 
så ud til at regne med at avancere på listen. I 4- 
minutters fly-off et startede vi alle næsten samtidigt, 
og efter ganske få sekunder udløste Claus Bo og 
derefter Jan. Jeg lå lidt ude til siden i forhold til dem 
og havde overhovedet ingen termikindikation, så det 
var lidt forbløffende at se, hvordan begge modeller 
steg nydeligt i glimrende termik. Senere på flyvnin
gen faldt Jans model ud -  men den klarede de fire 
minutter. Imens de to modeller fløj. hojstartede jeg 
videre og var tæt på at miste modet, da termikken 
udeblev. Efter ti minutters tid kom der en svag boble 
-  og det lykkedes mig at lave en fin katapult, hvoref
ter modellen floj et meget nydeligt max i rimelig 
højde...

I fem-minutters starten gentog historien sig -  
bortset fra at Claus Bo kiksede katapulten og miste
de meget højde, og Jan tilsyneladende ramte ved 
siden af termikken. Begge modeller sank støt, da jeg 
fik termikindikation oppe foran dem. Igen en god 
udløsning -  og de fem minutter blev fløjet i stor 
højde.

Næststørste klasse var F1H -  måske bedre kendt 
som Al eks. -  som Niels Putzer fra Harreslev-klub- 
ben tog sig af. Niels fløj fire maxer, men droppede så 
12 sekunder i femte runde. To forholdsvis dårlige 
tider i første og anden periode forhindrede Sønke 
Boldt i at være en reel trussel mod Niels. Kenneth R. 
Sørensen fra Taulov er et nyt navn, som klarede sig 
godt med sin Abdul på trods af, at han blev tredie og 
sidst efter de to mere rutinerede herrer.

Wakefield-konkurrencen blev afgjort i anden pe
riode, da Jørgen Korsgaard og Bjarne Jørgensen 
startede samtidigt i samme nedvindsområde. Jørgen 
droppede 15 sekunder, mens Bjarne droppede hele 
50 sekunder. Da de resterende flyvninger var maxer 
for begges vedkommende, kunne Jorgen trække sig 
ud af dysten som vinder.

Per G runnet

Chuckglider: 1. Danny Nielsen 98 sek. P-30: 1. An
ders Korsgaard 219 sek. F1H (Al eks.): 1. Niels Putzer 
588 sek., 2. Sønke Boldt 493 sek., 3. Kenneth R. 
Sørensen 428 sek. F1A: Per Grunnet 900 + 240 + 
300 sek., 2. Claus Bo Jørgensen 900 +  240 + 164 
sek., 3. Jan Bebe 900 + 240 + 122 sek., 4. Jens Peter 
Larsen 859 sek., 5. Leif Nielsen 832 sek., 6. Danny 
Nielsen 685 sek., 7. Kåre Rasmussen 537 sek. F1B: 
Jørgen Korsgaard 885 sek., 2. Bjarne Jørgensen 850 
sek.

Referater
Radiostyring

28/8 NFK-Open F3F
NFK Open skrænt blev afholdt på Skorekarlsmind 
søndag den 28/8-88.

Vinden var 4-6 m/sek fra syd, og solen skinnede 
fra en næsten skyfri himmel.

Der blev fløjet 7 runder i alt, og den bedste tid, 
som var på 51.58, blev fløjet af Lars Petersen.

Nr. 1 blev (selvfølgelig) Knud Hebsgaard, men 
Lars Petersen fulgte lige efter, og Mads Hebsgaard 
kom ind på en 3. plads. Stævnet blev ellers afholdt i 
ro og orden, og vi havde alle (tror jeg nok) en dejlig
dag.

1. Knud Hebsgaard 5964 pt.
2. Lars Petersen 5809 pt.
3. Mads Hebsgaard 5780 pt.
4. Bjørn Krogh 5583 pt.
5. Carsten Berg Christensen 5446 pt.
6. René Madsen 5361 pt.
7. Finn Hebsgaard 5347 pt.
8. Finn Johansen 4975 pt.
9. Jack Lessel 4885 pt.

10. Kim Forsingdal 4324 pt.
11. Michael Hare 3709 pr.

3-4/9 DM-F3B1988
I år blev Danmarksmesterskabet i F3B svæveflyv
ning afholdt på SMK’s flyveplads ved Søndeborg. 
Vejret var dårligt, og flyvningen blev indstillet flere 
gange både lørdag og søndag på grund af regn. 
Dertil kom, at det ene Unions-spil var defekt fra 
starten, og det andet flere gange gav problemer med 
relæ, motor og line. Dette betød, at der kun blev 
fløjet i alt 4 runder, 2 om lørdagen og 2 søndag.

Allerede torsdag ankom de første piloter fra År
hus. Fredag aften var der DM-tune-up. Lørdag mor-

27/8 DM Junior-Stunt
DM-Junior-Stunt blev afholdt den 27. august på 
Grenaa Modelflyveklub's flyveplads.

Ved tilmeldingsfristens udløb havde der imidler
tid kun tilmeldt sig tre deltagere -  fra naboklubber -  
så vi fik lidt kolde fødder. Der blev ringet til de tre 
tilmeldte om sagen, vi udsatte briefingen til kl. 13.00 
og afventede dagen med en hel række præmier, som 
måske hverken blev til at afsætte eller betale.

Kl. 12.30 talte vi deltagerne op. Nu var der hele 
otte -  fire fra naboklubber og fire af vore egne. Nu 
lignede det da et stævne. DM’et blev endda reddet, 
da en støvsky i det fjerne viste sig at indeholde Hans 
Chr. Mathiesen med mekaniker fra det sydligste 
Sønderjylland.

I det fine flyvevejr fik vi en god konkurrence over 
2 runder. Dommerne Ejner Hjort og Alex Thomsen 
bedømte de højst uensartede flyvninger hårdt, men 
så retfærdigt, som det er menneskeligt muligt. Mo
dellerne var alle forskellige, lige fra rene begynderfly 
over sports- og skalamodeller til fuldblods-kunst- 
flyvningsmodeller.

Danmarksmester blev Frode Jensen, Grenaa Mo- 
delflyveklub, der fløj sikkert og konstant med sin 
Wayfarer. Han vandt klubbens førstepræmie, og det 
er ærefuldt i sig selv.

1. Frode Jensen 173 pt.
2. Hans Chr. Mathiesen 172 pt.
3. Harry Hougaard 167 pt.
4. Per Nymark 165 pt.
5 . LarsNøhr 165 pt.
6. Niels Gravesen 157 pt.
7. Egon Eskildsen 153 pt.
8. Finn Bjerregaard 141 pt.
9. Valter Hansen 132 pt.

gen samledes alle piloter til morgenkaffe kl. 9.00, og 
man sluttede flyvningen kl. 18.00.

Søndag morgen startede flyvningen k].9.30, og 
allerede kl. 17.00 forelå resultatet som følger.

1. Peter Juul Christensen 5878 pt.
2. Karsten Jeppesen 5823 pt.
3. Niels Ejner Rasmussen 5806 pt.
4. Torben Rasmussen 5703 pt.
5. Peter Mikkelsen 5660 pt.
6. John V. Rasmussen 5609 pt.
7. Jesper Jensen 5577 pt.

Deltagerne ved DM-F3B på SMK’s flyveplads ved Sonderborg. (Foto: Torben Krogh)
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8. Peer Hinrichsen 5496 pt.
9. Jan Hansen 5020 pt.

10. Morten Juul Christensen 5017 pt.
11. Jan Abel 4990 pt.
12. Leif Mikkelsen 4804 pt.
13. Jan Christensen 4611 pt.
14. Preben Jensen 4546 pt.
15. Gitte Jensen 4306 pt.
16. Lars Krogh 4141 pt.
17. Nis Jakobsen 2715 pt.
18. Kjeld Sørensen 2504 pt.

1/10 DM-Skrænt
Lørdag morgen var der ikke et blad, der rørte sig på 
træerne, men ved briefing kl. 9 var der 4-5 m/sek fra 
vest.

Ved briefing kunne vi konstatere, at 18 piloter var 
mødt op ud af 22 tilmeldte. Sjællænderne var mødt 
talstærkt op til dette DM, så der var lagt op til en 
spændende dyst.

Efter briefing kørte vi ud til vestskrænten, hvor 
vinden var 20 gr. skråt ind fra venstre. 1. og 2. runde 
blev fløjet i denne vind, men i 3. runde drejede 
vinden mere mod syd, og i starten af 4. runde var 
vinden mere end 50 gr. på skrå ind på skrænten, 
hvorefter konkurrencen blev afbrudt.

En stafet blev sendt om til sydskrænten og kom 
retur med melding lydende på vind lige ind på 
skrænten. Herefter flyttede vi om til sydskrænten og 
fløj 5. runde i vind fra 7-10 m/sek, så efter 8. runde 
kunne årets mester kåres.

Efter en beregning på Pensionat Vigsø kunne 
pokalerne uddeles. Her kunne vi alle konstatere, at 
sidste års mester Knud Hebsgaard vandt med næ
sten 400 pt. foran nr. 2 Jens Erik Holm og os andre, 
deriblandt sjællændere, men de regner nok med 
revanche på hjemmebane næste år.

DM-skrænt er sidste konkurrence, der tæller med 
til Viking F3F slope race 1989, så der var kamp om 
de sidste pladser til landsholdet, som hermed er 
afsluttet.

1. Knud Hebsgaard 6929 pt.
2. Jens Erik Holm 6530 pt.
3. Mads Hebsgaard 6502 pt.
4. Jørgen Larsen 6479 pt.
5. Henrik Larsen 6308 pt.
6. Klaus Untrieser 6296 pt.
7. Bjørn Krogh 6247 pt.
8. Finn Hebsgaard 6242 pt.
9. Lars Pedersen 6224 pt.

10. Jan Abel 6031 pt.
11. René Madsen 5986 pt.
12. Torben Rasmussen 5838 pt.
13. Carsten Berg 5731 pt.
14. Finn Johansen 5568 pt.
15. John Rasmussen 5545 pt.
16. JackLessel 5311 pt.
17. GiintherMei 5220 pt.
18. Peter Juul 4765 pt.

MOLS-CUP ’88
I år blev Mols-Cup for første gang afholdt på Jelshøj 
ved Århus. Med en vindretning NV var det den 
eneste mulighed for at få stævnet afviklet. Jelshøj 
har fordele ved masser af plads samt gode landings
forhold; men nogen stejl skrænt er det ikke.

Vinden var som nævnt NV ca. 9-12 meter. En halv 
times prøveflyvning, og så kunne vi gå i gang.

Nordjyderne var mødt talrigt op, og som det frem
går af resultaterne, klarede de sig pænt (de løb 
faktisk med det hele). BMC piloterne med forstærk
ning af Preben Nørholm kunne ikke rigtig hamle op 
med disse skrænt-eksperter.

Når vi var i stand til at nå de maksimale 10 runder, 
så skyldes det godt humør og samarbejde. Den næ

ste pilot var altid klar, ja, der var nærmest kø ved 
startstedet. De gode pladsforhold gjorde det muligt 
at starte næste pilot i samme øjeblik, den foregåen
de havde gennemført banen. Det var faktisk muligt 
et par gange at se et fly i banen samt to under 
indflyvning til landing.

De 10 runder blev afviklet, og så kunne dragefly
verne komme til, de havde ventet pænt hele dagen 
og kunne nu overtage skrænten.

Familien Hebsgaard løb med pokalerne omend i 
en overraskende rækkefølge. Finn vandt suverænt; 
den dag var der ingen, der kunne røre ham.

Stævnet var samtidig klubskrænt for BMC, og her 
var det den nybagte F3B junior-mester fra NM, der 
tog sig af klub-mester titlen.

RESULTATEREN MOLS-CUP ’88 Points:
1. Finn Hebsgaard 8524.4
2. Mads Hebsgaard 8261.8
3. Knud Hebsgaard 8260.4
4. Jørgen Larsen 7993.5
5. Jens E. Holm 7770.1
6. Klaus Untrieser 7751.8
7. Jan Abel 7527.4
8. John Rasmussen 7412.5
9. Peter Juhl 7135.0

10. Morten Juhl 7127.9
11. Torben Rasmussen 7120.9
12. Preben Nørholm 6670.3
13. Lars Krogh 5998.3

Deltagerne ved SMSK’s DM for 2-meter. (Foto: Ernst N. Thomsen)

2 meter DM
Den 10.-11. september 1988 på Stensletten, Hersted- 
øster

Af hensyn til deltagerne fra Hjørring var stævnet 
blevet udvidet til at foregå over to dage. På den 
måde ville det være muligt at slutte så tidligt om 
søndagen, at vores jyske deltagere kunne nå hjem 
inden midnat.

Det viste sig at være en fornuftig disposition, idet 
vejret umuliggjorde flyvning om søndagen. Mester
skabet blev således afgjort på baggrund af den ene 
runde, der blev fløjet lørdag eftermiddag.

Der var tilmeldt 27 piloter, og der var 24. der 
mødte op og gennemførte. Stævnedirektoren var en 
smule stresset, og han fik derfor ikke den fulde 
glæde af at se himlen fuld af stævnemodeller. På den 
anden side: Har man først set én »Blue Phønix«, har 
man set dem alle. Det er en stadig kilde til undren, at 
denne model til under en plovmand klarer sig så 
godt. Det må vi have gjort noget ved! Den seneste 
regel, som tillader, at man bruger sin reservemodel, 
hvis den første bliver skadet, blev brugt for første 
gang.

1. John Christensen 2. Børge Hansen
3. Henrik Nedergaard

John Christensen fra Hjørring Modelflyveklub 
blev nr. 1 og hjemførte den store vandrepokal. Nr. 2 
blev Børge Hansen fra Borup Modelflyvere. Nr. 3 
blev Henrik Nedergaard fra Hjørring Modelflyve
klub.

Vi har nu hele vinteren til at planlægge, hvorledes 
vi kan vinde mesterskabet og den store pokal tilbage.

SMSK vil gerne sige tak for den store opbakning, 
der var til dette års mesterskab. Vi føler, at 2 m 
konkurrencen er kommet for at blive.

På gensyn på Stensletten den 26.-27. august 1989 
til DM for 2 metere.

De øvrige placeringer blev:
4. Torben Christensen
5. Morten Munkesø
6. Steen Høj Rasmussen
7. John Olsen
8. Stig Christensen
9. TorbenSvan

10. Jesper Madsen
11. Søren Bolet
12. Børge Martensen
13. Jørgen Meyer
14. Verner Hansen
15. Jens Peter Jensen
16. Jens Frederiksen
17. Peter Berggren
18. Klaus Lausen
19. BoBoysen
20. Alex Czajkowski
21. Erling Thornæs Hansen
22. Jan De Witt
23. Stig Riber
24. Finn Nielsen

Der var deltagere fra følgende klubber:
Nordsjællands Fjernstyringsklub -  Holbæk Mo

delflyveklub -  Sydsjællands Fjernstyringsklub -  Bo
rup Modelflyvere -  Hjørring Modelflyveklub -  Sjæl
lands Modelsvæveflyveklub.

Stævnedirektør Jørgen Meyer, SMSK
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EM F3C
12-19 sept. 1988

Måneders fritid var bragt sammen med sparepenge
ne. Mange ærgrelser og problemer havde der været, 
men glæden ved at have overvundet dem alle er 
ubeskrivelig dejlig.

Det kan kun folk, som har prøvet det, snakke med 
om. Dem er der heldigvis en del af. Hermed er vi 
fremme ved flokken, der render sammen til konkur
rencer for at have nogle timer sammen, hvor de 
prøver kræfter og måler færdigheder med hinanden, 
udveksler erfaringer, beskriver hvordan man gør, 
osv. -  altsammen i en hyggelig og kammeratlig at
mosfære.

I dette tilfælde er vi på vej til EM i en af de lidt 
tekniske grene af modelflyvningen, nemlig F3C i 
Eibergen i Holland. Efter den obligatoriske træ
ningsdag gik det los med den første konkurrencedag. 
Vinden var marginal dvs. blæst og byger ca. 10-11 m/ 
sek på tværs at banen, ikke let. Vi plejer jo at dreje 
banen op i vinden, så resultaterne var ikke gode.

Da første flyvning var afviklet, blev der kaldt til 
holdledermode. Arsag: en del ævl og kævl om s r å 
styrke og vindretning. Ved modet trak man linierne 
op: kunne man ikke fly be med max. vind på tværs 
(max. vindstyrke er for FAI konkurrence 12 msek.).

var man kommet til den forkerte konkurrence; dette 
var jo et EM. Jeg må lige fortælle, at på trods af, at 
vinden havde drillet mange, så fløj den hårde kerne, 
som om vinden ikke eksisterede. Det er det, der 
holder en i gang -  det kan lade sig gøre.

1. Graber. Schweiz
2. Brensteiner, Østrig 3. Heim, Tyskland

Det var jo barske kendsgerninger, men vi var 
opsatte på ikke at lade os slå ud af det. Næste dag 
var koncentrationen stor og vejret heldigvis godt. Nu 
skulle der flyves, og det blev der. Den bedste af os lå 
på en 15. plads, optimismen blomstrede.

På 3. dagen blæste vinden fra den forkerte side, 
dvs. nu skulle manøvrerne flyves fra den modsatte 
side af, hvad vi er vant til. Vi lever jo i vestenvinds
bæltet og står normalt med solen i ryggen, når vi 
flyver -  altså vinden fra venstre; men den dag kom 
den fra højre.

Der blev fløjet mange rigtig gode manøvrer, men 
uheldigvis også nogle svipsere, og det tåles jo ikke. 
Her viser det sig, om man er konkurrencevant, og vi i 
Danmark mangler meget; det er her vi synker igen
nem. Jeg mener, vi har det rigtige grej, og vi kan flyve 
manøvrerne næsten perfekte -  en ad gangen, men 
der er jo langt til en hel flyvning med perfekte 
manøvrer fløjet her og nu for fem dommere.

Da 3. runde var fløjet, var optimismen dalet til det 
punkt, hvor det nu kun gjaldt om at overleve. En af 
os var udgået p.gr. af uheld.

På 4. dagen lavede holdlederen absolut det største 
arbejde. Hun (Benthe Nielsen) måtte jo gang på 
gang forklare, at vi jo bestemt havde viljen, og som 
bekendt er det jo viljen, Vorherre ser på, men tilsy
neladende delte dommerne ikke hans syn herpå, så 
efter den sidste flyvning, var fårene skilt ud fra 
bukkene. Vi hørte så absolut til de første.

Da vi snakkede det velorganiserede EM igennem, 
var vi enige om en ting. Vi træner ikke målbevidst 
nok, men vi var også enige om, at det vil komme, når 
vi bliver flere til konkurrencerne herhjemme. Det 
var første gang, man fløj efter de nye FAI-konkur- 
renceregler (tvungen program), og det vidste sig at 
være en positiv udvikling. Man skal nu både kunne 
hover og flyve, og det udvikler de rigtige maskiner. 
Flyvestilen, der tæller, er den bløde, men præcise og 
med moderate rotoromdrejninger (1600-1800 
omdr.).

Vi har alle 4 en masse detaljer om modeller osv. 
med hjem, og dem fortæller vi gerne om, når vi 
mødes til stævnerne til sommer.

Heli-teamet

Placering Navn Land Point Model Vægt Motor Lydpotte Radio

1. Graber Schweiz 600 Sitar
Jet Ranger

5,000
5,160

Yamada
Webra

Muhner Futaba
PM CW 24H

2. Brennsteiner Østrig 582,5 Schluter 
Long Ranger

5,260
5,200

Webra 61 Schliiter Webra
Space

3. Heim FRG 570 Heim
Star Ranger 4.380 OS 61 Graupner

Graupner 
MC 18

4. Heine Tyskland 568 Long Ranger 5.020
5.060

Webra 61 Schluter Robbe
CM-Rex

5. Mount England 567,5 LM Ranger 4.980 Rossi 61 OPS JR Apex

6. Verplanke Holland 563,5 Mystere 4.840 Rossi 60 Merker Robbe 
Promars Rex

7. Dappen Schweiz 558 Heim
Star Ranger

4,620
4,600

Webra Huhner Multiplex 
Royal MC

8. Depigny Frankrig 520,5 Jet
Competitor

4,460 OS
SF ABC

Heim
Graupner

Rossi JR 
128 H

9. Linder Schweiz 503 Heim
Star Ranger

4.400
4.400

Webra Huhner Graupner 
MC 18

10. Rossner Tyskland 498,5 Agusta 109 4,560
4,740

OS
61FSR

Graupner Graupner 
MC 18

28. Østergaard Danmark 406 Heim
Lockheed

5,180 Rossi 61 Rossi Graupner 
MC 18

30. Nyegaard Danmark 357 Heim
Lockheed

5,120 Rossi 60 Super
Tigre

Robbe 
CM Rex

33. Nielsen Danmark 271 Egen konstr. 
Colibri

4,940
4,700

Rossi 60 Vario Multiplex 
Profi 2000
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Modeltegninger fra RC-unionen
1. GROKKER .............................................................................................. kr. 30,-

Højvinget motormodel med siderorsstyring.
Spændvidde 900 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

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

3. SPITFIRE (ny udgave-omtalt i MFN nr. 2/87 ........................................  kr. 65,-
Semiskalamodel til lettere kunstflyvning.
Spændvidde 1600 mm. Motor 6,5-10 cm3. Til 4 kanaler.

4. DART 2 ....................................................................................................  kr. 85,-
Parasolvinget motormodel med sideror. Kan bruges som begynderfly.
Spændvidde 1300 mm. Motor 2,5-4 cm3. Til 3 kanaler.

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

6. KATANA 2 tegninger.............................................................................. kr. 90,-
Højvinget siderorsmodel specielt for begyndere.
Spændvidde 1410 mm. Motor 3-5 cm3. Til 3 kanaler.

7. MINI KOBRA..........................................................................................  kr. 35,-
Lawinget motormodel med krængror.
Spændvidde 730 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

8. SAAB J-21 ................................................................................................. kr. 35.-
Lawinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 740 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

9. T-17...........................................................................................................  kr. 45.-
Semiskalamodel, spændvidde 1200 mmm, motor 3.5 ccm. 4 kanaler.

10. SPITFIRE MK IX 2 tegninger ................................................................  kr. 150,-
Skalamodel størrelse 1:6,9, spændvidde 1620 mm. motor 10 ccm totaks. 4 kanaler.

11. MONNET MONEX 2 tegninger .............................................................. kr. 150,-
Skalamodel størrelse 1:3. spændvidde 1750 mm, motor 6,5-15 ccm firtakts
eller 6,5-10 ccm totakts, 4-5 kanaler.

12. VIDUNGE SM T......................................................................................  kr. 70,-
Lawinget stuntmodel, spændvidde 1210 mm, motor 3,5-4,5 mm, 4 kanaler.

13. SMT FALCON.........................................................................................  kr. 70,-
Som Vidunge SMT, men enklere at bygge med bedre plads til motor.

14. STAR........................................................................................................  kr. 55,-
Højvinget begynder-motor-model. Spændvidde 1800 mm. 3 kanaler.

Alle tegninger er incl. eksp.gebyr og porto.
RCUnionens bomærke, lille selvklæbende .....................................................  kr. 3,00
RCUnionens bomærke, stort selvklæbende....................................................  kr. 5,00
RCUnionens bomærke, broderet på stof ........................................................ kr. 25,00
Lovbefalet methanolmærkat, selvklæbende pr. stk...........................................  kr. 3,50

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

-------- stk. tegning nr. ............  å kr.    ialt kr.

-------- stk. tegning nr. ............  å kr.   ialt kr.

-------- stk. tegning nr. ............  å kr.   ialt kr.

_____ stk. unionsmærker, små .... å kr. 3,00 ialt kr.

-------- stk. unionsmærker, store .... å kr. 5,00 ialt kr.

-------- stk. unionsmærker, stofbroderede .... å kr. 25,00 ialt kr.

-------- stk. methanolmærke .... å kr. 3,50 ialt kr.

Samlet pris kr.
Pengene skal vedlægges i check udstedt til RC-unionen.

Navn: _______________________________________________

Adresse:______________________________________________

Postnr./by:____________________________________________
Klip kuponen ud - eller skriv din bestilling på et kort - og send ind til:

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

RC-unionen er den danske landsorganisa
tion for modelflyvning med radiostyrede 
modeller. Unionen er tilsluttet Kongelig 
Dansk Aeroklub og Fédération Aeronauti- 
que Internationale. Årskontingentet er kr. 
260,-. Ved indmeldelse skal der altid betales 
et fuldt årskontingent. Medlemmer, som 
indmeldes i årets sidste halvdel, vil automa
tisk få overskydende beløb refunderet i næ
ste års kontingentopkrævning.

Bestyrelse:
Erik Jepsen, KFK, formand, 
tlf. 01931108
Ole Wendelboe, KFK, næstformand 
Benny Steen Nielsen, Comet 
Philipp Emborg. Skive Mfk.
Anders Breiner Henriksen, Falcon
Arild Larsen. AMC
John Moller. MMF Herning

Sportsudvalget:
Philipp Emborg
Rusengvej 6, Junget, 7870 Roslev, 
tlf. 07 59 70 82

Styringsgruppen
Kunstflyvning 

Ejner Hjort
Syrenvej 5, 6650 Brørup, 
tlf. 05 3813 17

Svævemodeller:
Jørgen Larsen 
Præstegårdsvej 22, Sjørring,
7700 Thisted, tlf. 07 971618

Skalamodeller:
Benny Juhlin
Havrevej 37,2700 Brønshøj 
tlf. 0160 29 37

Helikoptermodeller:
Rasmus P. Thorsen 
Nørregade 25,4970 Rødby 
tlf. 03 90 2127

Hobbyudvalget:
Ejgild Hjarbæk
Parkvej 67, Sørbymagle, 4200 Slagelse 
tlf. 03 54 53 43

Flyveplads-udvalget:
Anders Breiner Henriksen 
Gejsingvej 56,6600 Vejen 
tlf. 05 58 58 83

Rekordsekretæn
Preben Nørholm 
Godthåbsvej 7, 7400 Herning

Frekvenskonsulent
Frede Vinther 
Violvej 5,8240 Risskov 
tlf. 0617 56 44

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80,8520 Lystrup 
tlf. 06 22 6319 
Giro 3 26 53 66 
Telefontid:
Mandag-fredag kl. 9.00-19.30 
Lørdagld. 10.00-13.00 
Søndag lukket

46



Orientering
fra

RC-unionen

Repræsentantskabsmodet
Sædvanen tro, var Hotel Strand igen rammen om 
RC-Unionens årlige ordinære repræsentantskabs
møde den 30/10-88. Med indbudte gæster fra h.h.v 
KDA. DMF. Baltica og Dansk Flyforsikringspool 
var i alt 94 personer til stede.

Da der på forhånd var udsendt en skriftlig årsbe
retning, valgte formanden Erik Jepsen at komme 
med en mundtlig beretning.

Denne beretning bringer vi her i uforkortet udga
ve. På grund af tidspres, kan vi desværre ikke nå at 
bringe et referat af de øvrige punkter, men der vil 
blive udsendt en »Kluborientering« med et referat 
fra mødet.

Initiativpokalen blev i år overrakt til Yrsa og Arne 
Jensen, fra Odense Modelflyveklub, for det gode 
initiativ, de havde taget med hensyn til ungdomsko
leelever. De havde 12 drenge med på Falcon Som
merlejr og var her både hjælpere, kok og mor og far 
for disse drenge.

Kontigentet for året 1989 blev fastsat til kr. 260,-

Mundtlig 
beretning 1988
Igen i år har vi udsendt et digert værk som 
skriftlig beretning. -  Jeg tager det som givet, 
at de repræsentanter, der er fremmødt her, 
har gennemlæst de 7 sider og måske har 
spørgsmål til dem senere.

Ved sidste års repræsentantskabsmøde 
indledte jeg min beretning med at tale lidt om 
formandens røde telefon. -  Når der var pro
blemer, nye idéer eller noget, man ville brok
ke sig over, ja så nytter det jo ikke så meget at 
ringe til Karen og beklage sig dér. men man 
kan jo lige så godt gå direkte til hovedet, 
nemlig mig. -  Hvis der så ikke bliver gjort 
noget ved sagen, ja så er der god grund til at 
beklage sig her ved repræsentantsskabsmø- 
det.

Jeg er meget spændt på at høre, om der er 
nogle kritiske røster, eller om det skulle lyk
kes at få en dag med saglig diskussion om, 
hvad der skal ske i fremtiden.

Hvad er det så for nogle ting, man har 
ringet om? -  Tidligt i foråret var man nervøse 
for, at omtalen af et stævne ikke ville komme i 
bladet, før stævnet havde fundet sted. -  Det 
ordnene vi med, at hvis et stævne skulle finde 
sted mellem den 1. og 20. i udgivelsesmåne
den, ja så måtte man gerne få omtalen med 
ialt to gange, nemlig også i det nummer, der 
kom to måneder før stævnet skulle finde sted. 
-  Så skulle alle muligheder være til stede for, 
at man kunne nå at få det at se.

Hvilke andre ting har der været ... ? Me
dens Karen havde ferie, passede jeg telefo
nen. Der var en del, der alt for sent fandt ud 
af. at de skulle have en extraforsikring for at 
kunne flyve i Tarp, og så skulle det jo ordnes 
Tjep-Tjep i sidste sekund.

Hvad er der så ellers sket i årets løb? -  Har 
medlemmerne ringet med nogle nye idéer? 
Nej, egentlig ikke ...

Det vigtigste samlingspunkt vi har i Unio
nen (lige bortset fra Karen), er Modelflyve 
Nyt. Per Grunnet startede i sin tid bladet op 
som et Fritflyvningstidskrift. Senere hen kom 
Linestyringsunionen med, og til sidst blev bla
det slået sammen med vores RC-information. 
-  Dengang de aftaler blev lavet med de andre 
unioner, var man meget bange for, at man 
ville blive trådt ned af den STORE KOLODS, 
som RC unionen jo er i forhold til de andre 
unioner. Sådan er udviklingen imidlertid ikke 
gået i samarbejdet. Nu må vi ligefrem tigge 
Fritflyverne for, at de skal komme til vores 
bestyrelsesmøder i Modelflyveforbundet.

Bladet udviklede sig, og hvis det ikke lige 
udkom på slaget, var der telefonstorm på Per 
og Karen. -  Folk glædede sig altså fantastisk 
til, at bladet udkom, men de glemte helt, at alt 
arbejdet blev lavet på frivillig basis, og efter
hånden følte Per, at han var ved at køre træt i 
arbejdet med bladet og af den gentagne kritik 
over forsinkede blade, og som han selv har 
udtrykt det i Modelflyve Nyt nr. 3 i år, så 
syntes han ikke længere, at det var sjovt at 
arbejde med bladet, og derfor valgte han at 
stoppe.

Men i tolv år -  og det vil sige siden Modei- 
flyve Nyťs stan -  har Per gennem sit arbejde 
med bladet ydet en meget stor indsats for at 
gøre modelflyvningen i Danmark til den po
pulære sport og hobby, som den er blevet, og 
det fortjener Per en stor tak for.

En god hjælp i arbejdet med bladet har 
Steen Hartmann været nu i nogle år, hvor han 
først tog sig af ekspedition og regnskab og 
senere også af annonceringen og abonnenter
ne.

Men til jobbet som redaktør var det bare 
om at komme igang med at finde en ny mand. 
Per havde nogle forslag til en ny redaktør. Jeg 
talte med dem. men ingen var interesserede ... 
Vi blev i forbundet ret hurtigt enige om, at da 
det jo var en lønnet stilling, vi skulle have 
besat, var det bedst, hvis det var en IKKE 
modelflyver, der fik jobbet, for vi skal ikke ind 
på at betale folk for at have med deres hobby 
at gøre. På den anden side skulle det gerne 
være en, der havde forstand på flyvning og 
bladudgivelse. Vi fandt ret hurtigt den rigtige 
mand til jobbet, nemlig BENT ÅLBÆK- 
NIELSEN, som udgiver det blad, der hedder 
PROPEL. Bent var meget interesseret i job
bet, og han har jo allerede nu bevist, at han 
var det rigtige valg. Bent har nu været med til 
at lave de to sidste blade, nemlig nummer 4 og 
5. Samarbejdet med grenredaktørerne og se
kretariatet går bedre, end det nogen sinde har 
gjort. Bladet er efter min mening bestemt ikke 
blevet et ringere blad, efter at han er blevet 
redaktør. -  Der er oven købet mange, der end 
ikke har lagt mærke til redaktørskiftet, OG 
NU KOMMER BLADET TIL TIDEN. Ud

givelsesdatoen er den 10. i månederne feb., 
apr., juni, aug.. okt. og december.

I mange små unioner eller hobbyer er der 
en eller anden idealistisk person, der begyn
der at udgive et dublikeret eller fotokopieret 
blad, og det bliver måske helt læseværdigt 
efterhånden. Hos os var det Ole Meyer og Per 
Grunnet, der var pionererne. Når disse starte
re efterhånden mister gejsten, så stopper bla
dene som regel. -  Hos os er det gået anderle
des. Bladet har vokset sig stort og smukt, og 
hvem ved, måske kommer det en dag med 
forsiden i farver ... Vi har nu fået delegeret de 
forskellige dele af arbejdet op, således at vi 
ikke er så sårbare ... Vi har først vore grenre
daktører, så er der Bent Ålbæk, som er den 
ansvarshavende redatør. Vi har A-offset i 
Holstebro, som sætter og trykker det, og så 
har til sidst, men ikke mindst, Steen Hart
mann, det styrer den økonomiske side af sa
gen og samtidig tager sig af ekspeditionen og 
annoncerne. -  Hvis et af disse led desværre 
skulle falde ud, så vil det nok ikke være så 
svært at få det erstattet. Nok om bladet...

Vi har fået styr på forsikringen. Især er jeg 
glad for, at det nu er muligt for dem, der er så 
dygtige, at de kan give opvisning på andre 
steder end på de officielle flyvepladser, at de 
kan blive forsikret igennem unionens forsik
ring, hvis ellers betingelserne er til stede. Og 
det er DET ENESTE STED, at en sådan 
forsikring kan tegnes. Så må vi så håbe, at 
disse opvisninger giver god PR for modelflyv
ning.

Ellers er det nok, her før vores 20 års fød
selsdag næste år. tiden til, at vi må sige, at 
unionen er ved at blive voksen. Børnesygdom
mene er godt overstået, og det er tid til at 
begynde at tænke på at konsolidere sig.

Jeg håber, at man ude i klubberne husker, 
at det ikke er nok, bare man har en bane at 
flyve på, men at det er lige så vigtigt at holde 
på den. En vigtig ting er det, at der altid er et 
rimeligt beløb i kassen, således at man ikke 
hver gang, der skal laves noget, skal skændes 
om det til generalforsamlingen. -  Ligeledes er 
det meget vigtigt at konsolidere sit forhold til 
naboerne. Sådan noget som f.eks. at komme 
med en julegave til dem burde være en selv
følgelighed. Også at formanden en gang imel
lem kører ind og spørger, hvordan det går, og 
om der er nogle problemer med flyvepladsen. 
At man inviterer dem med, hvis der foregår et 
eller andet på banen o.s.v. Det er ofte de små 
ting. der gør det. Mange gange kan man und
gå de kedelige klager på denne måde ved at 
foregribe begivenhederne. Altså, sørg for at 
stå på god fod med naboerne.

Sidste år lovede jeg. at vi skulle se på mo
torstørrelserne. Det har vi gjort -  reglerne er 
lavet om, således at motorstørrelserne nu er 
fri. Også planbelastningen var der problemer 
med. De grænser, der var, er ligeledes ophæ
vet, dog således at FAI reglerne skal følges til 
konkurrencerne.

Igen i år vil jeg slutte min mundtlige beret
ning med at takke alle i klubberne, styrings
grupperne, udvalgene, dommerne, sekretari
atet og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen 
for et godt og uegennyttigt arbejde i det for
løbne år.

TAK
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Husk kontigentet
Kontigent for medlemskab af RC-Unionen for året 
1989 forfalder til betaling den 3. december 1988. Hvis 
du endnu ikke har betalt, vil det være en god idé, at 
få det gjort nu, idet der ellers vil blive problemer 
med leveringen af næste nummer af Modelflyve Nyt.

De, der ikke fornyer medlemskabet, er ikke for
sikret efter 31/12 1988, og det vil specielt få bety dning 
for dem, der flyver med jumbomodeller, idet det 
ikke er tilladt at flyve med jumbomodeller uden RC- 
Unionens udvidede forsikring.

Hvis man af forskellige årsager onsker at udmelde 
sig af RC-Unionen, vil det være en stor hjælp, hvis 
man meddeler dette til sekretariatet i stedet for blot 
at lade være med at betale.

Ny klub
Denne gang byder vi velkommen til 1 ny klub, nemlig 
MODELFLYVEKLUBBEN SVENDBORG
v/Per B. Rasmussen, Assensvej 110, Kirkeby, 5771 
Stenstrup, tlf. 09 2615 70.

Nye adresser
4 klubber har fået ny adresse, og de er som følger:

HOBRO FJERNSTYRINGSKLUB
v/Peter Lerche. Tåruphojvej 5, Hvidding. 8830 Tjele, 
tlf. 06 45 15 27.

HASLEV MODELFLYVEKLUB
v/Niels Albertsen. Blåbærvej 11. 4690 Haslev, tlf. 03 
6919 04.

NUSERNE
v/Kaj Aage Sørensen. Skolegade 27, 7200 Grindsted, 
tlf. 05 32 26 56.

HIMMERLANDS MODELFLYVEKLUB 
NY ADRESSE OG TLF. NR.
Jyllandsgade 59, tlf. 08 39 19 60.

SYDSJÆLLANDS RADIOFLYVEKLUB
v/Kim Peter Hansen Jæger, Mosevej 8, Gelsted, 4160 
Hcrlufmagle, tlf. 03 75 18 41

RC-Hobby Udstilling 
28-29 januar 1989
RC-Klubberne i Vejle Amt har igen i år fornøjelsen 
at kunne indbyde til kæmpe Hobby Udstilling.

Der er lejet ca. 1500-2000 kvm. hal af Idrættens 
Hus i Vejle, hvor følgende aktiviteter findes:

Udstilling af alle former for modelfly (bl.a. pro
jekt F15).
Stor racerbane for RC-biler 
Kunstig sø til RC-både 
Udstilling af stort svævefly 
Udstilling fra forskellige hobbyforhandlere 

Kort sagt:
RC-Modeifolket mødes i Vejle den 28.-29. januar 
1989 i Idrættens Hus.

Kontakt: Leif Poulsen tlf. 05 65 18 21 
Jørgen Jensen tlf. 05 72 04 68

Skitræf
Vestsjællands RC Klub afholder skitræf i januar
februar måned, afhængigt af vejret.

Alle former for landingsstel er tilladt, undtagen 
hjul.

Nærmere oplysninger om datoen fås hos:
Dieter Tamme på tlf. 03 615194.

A-certifikater
814 Knud Jakobsen. Østjysk Mfk.
815 Niels Wamberg. NFK
816 Kim T. Bakholt Nielsen. Viborg RC
817 Ahrend Kuseler. Sydjysk Mik
818 Manin Andersen. Grenaa Mfk.
819 Finn Hebsgaard, Thy RC
820 Per Nymark. Mfk. Gudenå
821 Anton M. Feldborg. Viborg RC
822 Lars Pilegaard, Viborg RC
823 Jørgen Tjellesen, Windy
824 Kjeld Jørgensen, Windy
825 Knud Erik Lund, Sydjysk Mfk.
826 Lars Kruse, Tårnfalkene
827 Kaj Erik Olsen, Tårnfalkene
828 Jørgen Nielsen, Kjellerup RC
829 Knud Aanæs, RFK Slangerup
830 Henrik Kruse, Tårnfalkene
831 Thomas Frisk, F 16 Rougsø

Materialeliste for str. grupperne:
Pokaler:

Disciplin: Navn: Skænket af: Statutter: Øjeblikkelig indehaver:

F3A Jumbo DM RC-Unionen 3/5 eller til den er 
fyldt Erik Nymark

F3A Klasse B DM Silver Star Models Evigt vandrende Steen Lervad
F3A Klasse A DM RC-Unionen Evigt vandrende Peter Christensen
F3A Klasse A DM RC-Unionen 3/5 eller til den er 

fyldt Peter Christensen
F3A Klasse B JM RC-Unionen Evigt vandrende Christian Krogh
F3A Klasse A SM RC-Unionen 3/5 eller til den er 

fyldt Carsten Pørneki
F3A Klasse B SM Måløv Hobby Evigt vandrende Klaus Hansen
F4C DM Skalamodeller RC-Unionen Evigt vandrende Finn Rasmussen
F4C Dan-Skala Huggo Dueholm Evigt vandrende Kim Frandsen
F4C DM Jumbo Skala RC-Unionen Evigt vandrende Helge Juhl Madsen
F3F DM Skrænt RC-Unionen Evigt vandrende Knud Hebsgaard
F3F SM Skrænt Bjørn Krogh Evigt vandrende Bjorn Krogh
F3B DM Højstart RC-Unionen Evigt vandrende Peter Juul Christensen
F3B JM Højstart RC-Unionen Evigt vandrende Carsten Jeppesen
F3B/F3F Pokalkampen RC-Unionen Evigt vandrende Knud Hebsgaard
F3C A Kl. Helikop. Kaj Aage Sørensen Evigt vandrende Michael Nygård
F3C B Kl. Helikop. RC-Unionen Evigt vandrende Kurt Larsen

Øvrigt udstyr:
Kunstflyvningsgruppen disponerer over:

1 stopur 
1 støjmåler 
1 sæt rygnumre
1 sæt walkie-talkie Svæveflyvestyringsgruppen disponerer over:
1 megafon (Sekretariatet) 2 højstart-spil inch liner og akkuer.

Vi anmelder...

En af de seneste videofilm, som RC Unionen har 
anskaffet til udlån til klubberne, er 
Glimt af dansk flyvnings historie 
Part 1.1906-1938.
Filmen, der har en spilletid på en time, og som i 
øvrigt kan købes til den meget rimelige pris af kr. 
280,-, anmeldes her af Holger Deleuran:

Filmoptagelser af dansk flyvnings historie er meget 
sjældne. Men her er een!

Sjældent har man set så mageløst gode optagelser 
af fly fra flyvningens barndom. Naturligvis er disse 
optagelser af en meget svingende kvalitet, men hvis 
man tænker på det udstyr, de forskellige fotografer 
havde til rådighed, er det mageløst godt lavet.

Filmen starter med Ellehammer -  de klip har vi 
set mange gange -  og dækker tiden op til KZ I 
jomfruflyvning.

Filmen indeholder optagelser af mere end 25 for
skellige flv-typer. nogle kendte -  andre næppe tidli
gere offentliggjort. Jeg tager gerne hatten af for 
Danmarks Flyvemuseum og andre, der har gjort 
denne film mulig. I sagens natur er der naturligvis 
tale om nostalgi -  men mange af os »gamle« nikker 
genkendende til disse prægtige mænd og deres fly.

Som RC-pilot er denne film en inspiration til 
scala-bygning af vore gamle fly, der alt ialt repræsen
terer vor »fly-barndom«.

Denne film er blandt de få film, jeg gerne ser mere 
end én gang. Jeg glæder mig til at se fortsættelsen.

Orientering fra 
RC-svæveflyvegruppen

NYT -  NYT -  NYT

Radiosvæve
certifikat
Så er svævestyringsgruppen klar med udarbejdelse 
af et S-certifikat til dem, der flyver svæveflyvning. S- 
certifikatet kan erhverves fra d. 1/12 88. Det bliver lig 
det nuværende A-certifikat, som bruges til motor
flyvning, men med et 'S i stedet for er Ά  på certifika
tet.

Radiosvævecertifikat (S-certifikat) kan erhverves 
ved at gennemføre en praktisk (RSD A + B diplom) 
og en teoretisk prøve (test med 10 spørgsmål).

Praktisk prøve består af:
A diplom: 4x5 min. termik eller 4x15 min. skrænt.

2x10 min. termik eller 2x30 min. skrænt.
B diplom: 1x10 min. termik.

2x15 min. termik eller 1 time skrænt.
1x30 min. skrænt.
5 ud af 10 landinger inden for en radius 
af 10 meter.

Teoretisk prøve består af 10 spørgsmål. Svarene på 
spørgsmålene kan findes i RC-uionens radio-sty
ringsbestemmelser, heri bestemmelser for civil luft
fart (BL 9-4) og forsikring.

Når B-diplomet er bestået og godkendt, anmodes 
sekretariatet om at få radiosvævecertifikat, hvoref-
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ter man får tilsendt spørgsmålstesten, som returne
res inden 2 dage. Hvis testen er tilfredsstillende 
besvaret, udstedes certifikatet. Hvis testen ikke er 
tilfredsstillende besvaret, tilsendes testen endnu en 
gang.

Orientering vedrørende RSD: Opgaver udfort ti! 
andre diplomer kan overføres til RSD. hvis de svarer 
til tilsvarende opgaver i RSD. er der intet i vejen for 
dette. Skema til RSD kan rekvireres hos sekretaria
tet eller hos SSG.

SSG.

Svæveflyveseminar 
den 28/11989
Sønderborg Modelflwekiub indbyder igen til svæve- 
seminar i klubhuset lørdag den 2S. januar 1989 kl. 
10.30 til 17.00. Denne gang vil vi prøve at begrænse 
emnerne og lave pauserne længere.

Da konkurrence-svævepiloterne kommer fra 7-8 
klubber i Jylland og på Sjælland, vil det glæde os, 
hvis der kommer interesserede fra andre klubber.

Af mulige emner kan nævnes:
Nye byggemetoder 
Radioforstyrrelser 
Startrekvisitter

Ud over emnerne vil der være referater fra uden
landske konkurrencer i ’88. Der vil ved tilmelding 
kunne bestilles frokost og kaffe til en pris af kr. 65,-. 
Tilmelding til Torben Krogh, tlf. 04 46 48 23, senest 
den 23. januar 1989.

Endelige stillinger
Udtagelse til VM 89-Højstart efter 13 afholdte 
konkurrencer

Nr. Deltager navn Point
1 Karsten K. Jeppesen 5965
2 Peter Mikkelsen 5939
3 Niels Ejner Rasmussen 5895
4 Keld Sørensen 5889
5 Peter J. Christensen 5799
6 Torben Rasmussen 5613
7 PeerHinriksen 5417
8 Jesper Jensen 5178
9 Preben Jensen 4772

10 Lars Krogh Jensen 4529

Udtagelse til Viking Slope Race-89 
flyvning efter 8 afholdte konkurrencer

Skrænt-

Nr. Deltager navn Point
1 KnudHebsgård 3000
2 Bjørn Krogh 2958
3 FinnHebsgård 2953
4 Lars Pedersen 2939
5 MadsHebsgård 2935
6 Jørgen Larsen 2876
7 Klaus Untrieser 2820
8 Jens Erik Holm 2816
9 Carsten Berg 2706

10 Jan Abel 2703

Pokalkamppoint for året 1988 efter 14 kon
kurrencer

Nr. Deltager navn Point
1 KnudHebsgård 59
2 MadsHebsgård 49

Til RC-Unionens medlemmer
Der foreligger nu en ny forsikringsaftale for RC- 
Unionens medlemmer.

Vi bringer den her og beder medlemmerne om at 
klippe den ud eller fotokopiere den til indsættelse i 
RC-Unionens »Radiostyringsbestemmelser< i sted
et for den nuværende.

3 Karsten K. Jeppesen 46
4 Niels Ejner Rasmussen 46
5 Peter J. Christensen 45
6 Finn Hebsgård 41
7 Bjorn Krogh 36
8 Jorgen Larsen 35
9 Lars Pedersen 35

10 Torben Rasmussen 34

Foreløbige stillinger
Udtagelse til NM 89-Skræntflyvning efter 3 
afholdte konkurrencer
Nr. Deltager navn Point

1 KnudHebsgård 2969
2 MadsHebsgård 2876
3 FinnHebsgård 2798
4 Jørgen Larsen 1873
5 Lars Pedersen 1872

6 Jens Erik Holm 1854
7 Bjørn Krogh 1838
8 Klaus Untrieser 1818
9 Rene Madsen 1763

10 Jan Abel 1753

Udtagelse til NM 89-Højstart efter 1 afholdt 
konkurrence

Nr. Deltager navn Point
1 Peter J. Christensen 1000
2 Karsten K. Jeppesen 991
3 Niels Ejner Rasmussen 988
4 Torben Rasmussen 970
5 Peter Mikkelsen 963
6 John Rasmussen 954
7 Jesper Jensen 949
8 PeerHinriksen 935
9 Jan Hansen 854

10 Morten J. Christensen 854

RC-unionen

ANSVARSFORSIKRING
Forsikring

okt. 88

RC-unionens medlemmer er automatisk ansvarsforsikret i henhold til nedenstående regler og 
vilkår:

Selskab: BALTICA, Rådhuspladsen, 1583 København V
på vegne af Flyforsikringspool 
Gammel Kongevej 3,1610 København V 
Tlf. 01 31 0643 
Policenummer 10.264

Dækningsområde: Danmark incl. Grønland og Færoerne.

Forsikrings
summer:

1. Generelle 
bestemmelser:

2. Ansvarsforsik
ringens dækning:

3. Forsikringen 
dækker ikke:

For personskade .......................................................... indtil kr. 50.000.000
For tingskade................................................................ indtil kr. 1 .500.000

i Ansvarsfors kr-gen cm'atter ubemandede radiostyrede modelluftfarto- 
.=·. som har en statmasse på ikke over 7 kg incl. brændstof -  se dog 
punkt 6.

2. Flyvning med ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer skal foregå i 
overensstemmelse med: bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-4, udgave 
2 af 14.08.1987 udgivet af Statens Luftfartsvæsen.

1. Ansvarsforsikringen dækker med indtil de i policen anførte beløb i 
overensstemmelse med policens position 1, det erstatningskrav som 
måtte opstå mod ejeren selv eller brugeren, for skade, som følge af 
luftfarten på personer eller ting udenfor luftfartøjet.

2. Forsikringen dækker RC Unionen’s medlemmers individuelle ansvar, 
sålænge RC Unionen er en organisation godkendt af Statens Luftfarts
væsen og sålænge der drives flyvning på godkendte områder (model
flyvepladser) på amatørbasis med ubemandede radiostyrede model- 
luftfartøjer i overensstemmelse med et reglement, der er godkendt af 
Statens Luftfartsvæsen.
For nye medlemmer dog først fra 5. dagen efter indmeldelse i RC 
Unionen.

3. Forsikringen dækker medlemmer, som midlertidigt af RC Unionen kan 
optages som elever på flyveskole og som ejer eller bruger af ubeman
dede radiostyrede modelluftfartøjer med en startmasse op til 7 kg incl. 
brændstof, såfremt flyvningen foregår i overensstemmelse med be
stemmelserne for ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer og under 
forudsætning af at flyvningen er under ledelse af RC Unionens sikker- 
hedsansvarlige.

4. Forsikringen dækker medlemmer af RC Unionen ved flyvestævner 
arrangeret i overensstemmelse med: bestemmelser for Civil Luftfart BL 
5-3, udgave 3 af 1.6.1972 og BL 5-3/A af 15.06.1980 udgivet af Statens 
Luftfartsvæsen, samt stævner optaget i RC Unionens stævnekalender.

5. Forsikringen dækker tillige medlemmer af RC Unionen ved arrange
menter og opvisninger, når disse arrangementer på forhånd er god
kendt af RC Unionen og arrangementet er i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser for Civil Luftfart for flyvning med ubemandede 
radiostyrede modelluftfartøjer med en startmasse på ikke over 7 kg incl. 
brændstof og skriftlig anmeldelse er tilsendt selskabet.

1. Forsikringen dækker ikke skader på ubemandede radiostyrede model- 
luftfartøjer og dertil hørende radiostyringsudstyr forårsaget af andre 
ubemandede radiostyrede luftfartøjer og dertil hørende radiostyrings
udstyr.
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Orientering fra RC-Unionen
Unionens udvalg
Efter repræsentantskabsmødet er der foretaget en
kelte udskiftninger i de forskellige udvalg.

Vi bringer her de enkelte gruppers sammensæt
ning med den formodede formand nævnt først.

KUNSTFLYVNINGSGRUPPEN
Ejner Hjort, Falcon, Finn Lerager NFK. En tredje 
person findes af gruppen.

SVÆVEFLYVEGRUPPEN
Jørgen Larsen, Thy RC, Torben Krogh, Sønderborg 
Mfk., Jan Abel, Frederikshavn Mfk.

SKALAGRUPPEN
Benny Juhlin, RFK Slangerup, Hugo Dueholm, 
Take Off, Finn Rasmussen, Sydfyns Mfk.

HELIKOPTERGRUPPEN
Rasmus Thorsen, Nakskov Mfk., Bente Nielsen, Nu- 
serne, Per Strandhauge, Sydfyns Mfk.

Flyvepladsudvalget
Jørgen Holsøe, KFK, + 1 fra bestyrelsen (vælges 
senere).

Hobbyudvalget
Ejgild Hjarbæk, Keld Hansen, og Ole Burild, alle 3 
fra Mfk. Falken, 4- 1 fra bestyrelsen (vælges senere).

RC-unionen

4. Bestemmelser for 
udenlandske 
deltagere i 
stævner i Danmark

1. I flystævner og stævner arrangeret af eller godkendt af RC Unionen er 
udenlandske deltagere omfattet af forsikringen, når forudgående skrift
lig anmeldelse af deltagere er tilgået selskabet.

2. Det er en forudsætning for dækning under forsikringen, at den uden
landske deltager af sit hjemlands organisation er godkendt til at flyve 
med ubemandede radiostyrede modelluftfartojer og at RC Unionens 
sikkerhedsansvarlige har godkendt den udenlandske deltagers model 
og certificat; samt har forevist for den sikkerhedsansvarlige at have 
gyldig forsikring der dækker i Danmark.

5. Bestemmelser for 
flyvning i 
udlandet

1. Mod forudgående anmeldelse fra RC Unionen til selskabet, kan forsik
ringen udvides til at dække overalt i Europa exol. Warszawapagtlande- 
ne, Spanien og Portugal.

2. Det er en forudsætning, at anmeldelse ledsages af deltagerliste, samt 
dokumentation for, at konkurrence og stævne er arrangeret af en klub, 
som er tilsluttet en national aeroklub og at flyvningen finder sted på 
flyvepladser, som drives af den arrangerende klub, der er tilsluttet en 
national aeroklub.

3. Det er ligeledes en forudsætning, at flyvningen finder sted i overens
stemmelse med de i det pågældende land gældende bestemmelser for 
flyvning med ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer.

6. Bestemmelser for 
flyvning med 
modeller mellem 
7 kg og 20 kg

1. Forsikringen dækker flyvning med ubemandede radiostyrede model
luftfartøjer mellem 7 kg og 20 kg incl. brændstof, som er i besiddelse af 
Jumbo-certifikat udstedt af RC Unionen og som udføres i overensstem
melse med de »specielle bestemmelser« i BL 9-4 udgave 2.

2. Forsikringen dækker førstegangsflyvning med enhver ny model under 
forudsætning af, at flyvningen er under ledelse af RC Unionens sikker
hedsansvarlige, samt at der flyves med modelluftfartøjer, som er god
kendt af den sikkerhedsansvarlige og som flyves af piloter der er 
godkendt af RC Unionen.

7. Særlige 
bestemmelser:

1. Har selskabet måttet udrede erstatning efter denne ansvarsforsikring til 
trediemand og skaden i henhold til ovenstående betingelser ikke er 
omfattet af forsikringen, er skadevolder pligtig at holde selskabet ska
desløs for dets udlæg.

2. Skadetilfælde skal omgående anmeldes til selskabet. Forsikringstager
en må ikke uden selskabets samtykke træfte aftale om erstatning eller 
udførelse af reparation. Forsikringstageren er ved ansvarskrav pligtig at 
lade selskabet føre en eventuel retssag i hans navn.

8. Almindelige 1. For forsikringsaftalen gælder de i lov nr. 129 af 15.04.1930 med samme
bestemmelser: ændringer, medmindre disse er fraveget ved ovenstående eller i poli

cen særlig nævnte bestemmelser.

Linestyrings-Unionen (CL-unionen er den 
danske landsorganisation for modelflyvning 
med linestyrede modeller. Unionen er til
sluttet Kongelig Dansk Aeroklub og Federa
tion Aeronautique Internationale. Årskon
tingentet er 170,- kr. for direkte medlemmer. 
Medlemsskab kan også opnås gennem ind
meldelse i en af de klubber, der er tilsluttet 
unionen. Nærmere oplysninger herom fås 
fra unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Stig Moller
Offenbachsvej 24,2. tv.
2450 København SV 
Tlf. 0146 28 64

Bestyrelse iovrigt:
Luis Petersen 
Østergårds Allé 28 
2500 Valby 
Tlf. 0130 05 51

Jørn Ottosen 
Fløjtevej 5,3650 Ølstykke 
Tlf. 0217 66 62

Jørgen Aagaard 
Tjørnevej 13,4140 Borup 
Tlf. 03 62 6418

Jørgen Kjærgaard 
Schrumsvej 6 
5700 Svendborg 
Tlf. 09 2215 99

Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev 
Tlf. 04525101

Henning Forbech 
Elmegade 10,8200 Arhus N 
Hf. 0610 34 53

Benny Furbo
Sofiendalsvej 22,7400 Herning 
Tlf. 07 22 50 89

Jesper B. Rasmussen 
Engtoften 33,9280 Storvorde 
Tlf. 08 319198

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Pia Rasmussen 
Engtoften 33,9280 Storvorde 
Tlf. 08 319198 
Giro: 5 20 87 69

Linestyringsredaktør:
Luis Petersen 
Østergårds Allé 28 
2500 Valby 
Tlf. 013005 51

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen 
Elmevej 25, 4140 Borup 
Tlf. 03 62 68 37

50



Referat fra
Liniestyringsunionens
efterårsmøde
den 8 oktober 1988

med prisen på Modelflyve-Nyt og kontingentet til 
KDA.
Priserne for 1989 bliver:

Hel-årlig Halv-årlig (hov, den er ny) 
Seniorer: 200.00 kr. 120,00 kr.

Antal konkurrencer i 1989 er frit
For at konkurrencen skal være officiel, og dermed 
tælle til udtagelse og klub-point, skal den være 
fentliggjort i Modelflyve-Nyt eller CL-ny samt sæ
re tilmeldt Liniestyringsunionen.

For FAI-combat gælder, at folgende tre stævner 
tæller til udtagelse: Limfjordsstævnet. DM og KM. 
Udtagelsen næste år gælder landshoidspladseme til 
VM i Frankrig i 1990.

Uden Modelflyve-Nyt...
Seniorer: 120,00 kr. 70,00 kr.
Juniorer: 100,00 kr. 60,00 kr.

Danmarksrekorder
Der er i 1988 blevet sat to danmarksrekorder. Begge 
i minispeed og begge af Niels Lyhne-Flansen. Først 
til Limfjordsstævnet med 134,3 km/t. Og siden ved 
Gauerslund Speed til 140,1 km/t.

Limfjordsstævnet
bliver igen i pinsen næste år -  i 89 er det den 13.-14. 
maj.

Sommerlejr
»Same procedure as last year . altsa på Aviators 
baner i Aalborg i uge 29. som er 15.-23. juli. Prisen er 
uændret. Datoen kan dog ændres, hvis EM i Eng
land skulle vise sig at komme på tværs.

EM 1989
afholdes i England på samme bane som i 1985: Three 
Sisters ved Manchester. Tidspunktet bliver i juli-au
gust.

DM i 1989
ligger frit i luften. Hvis din klub har lyst til at bruge 
DM til at få PR og avisomtale, så har I her alle tiders 
chance. DM er planlagt til weekenden den 19.-20. 
august 1989. Det kan dog ændres, hvis det kommer 
værtsklubben helt på tvær-.

Regelændring i dieselcombat:
For at gøre det nemmere for begyndere at komme i 
gang med dieselcombat. er det vedtaget at ophæve 
loftet over planareal (23 kv.dm) for ·. mnerc - : 
tilgængelige byggesæt. Hjemmegjort- · v-rrrr : - 
ner skal stadig holdes under de 23 kv .dm. D eter ·_·.; 
nok, at en model har samme omrids som et bygge
sæt, modellen skal svare noje til den originale teg- 
ning/byggesæt. Dispensationen gælder for en prøve
periode på 1 år, nemlig sæsonen 1989.

Kontingent for 1989:
Tjae, alting stiger, så hvorfor ikke også Unionens 
kontingent. Stigningen hænger meget tæt sammen

CL-Unionens medalje til DM og NM.

Valg til bestyrelsen
I henhold til lovene udskrives der valg til bestyrelsen 
i hovedpostnummerområderne 1, 3, 5, 7 og 9. De 
nuværende bestyrelsesmedlemmer for områderne 
er:
1. Luis Petersen 
3. Jørn Ottesen 
5. Jørgen Kærgaard 
7. Benny Furbo 
9. Jesper Buth Rasmussen 

Ingen af disse nægter at lade sig genvælge, dog 
kan vi godt bruge lidt frisk blod. Altså ikke sådan at 
forstå at vi driver en vampyrforening.

Forslag til kandidater skal være Unionen i hænde 
senest den 15. december 1988. Afstemning vil så 
foregå inden årsskiftet.

Foreløbig stævnekalender
1.- 2. april Flyvedag, alle.

13.-14. maj Limfjordsstævnet, Aalborg.
15.-23. juli Sommerlejr. Aalborg.
19.-20. august DM. sted ukendt.

Rangliste for 1988

Klubpo in tturnering
1. Aviator 81
2. Kjoven 41
3. Trekantens Modelflyverklub 38
4. Herning Modelflyverklub 31
5. Århus Linestyringsklub 22
6. The Looping Star 12
7. Esrum Linestyringsklub 10
8. Comet 9
9. Haderslev Modelflyveklub 8

10. Svendborg Modelflyveklub 5
11. Borups Modelflyvere 4
12. Windy 1

F2A-Speed
1. Leif Eskildsen. Looping Star 493,48 km/t
2. Niels Lyhne-Hansen, Trekanten 489,61
3. Tom Pedersen, Sumetra 222,50
4. Carsten Thorhauge, Aviator 220,86

Mini-speed
1. Niels Lyhne-Hansen, Trekanten 398,27 km/t
2. Carsten Thorhauge, Aviator 233,44
3. Tom Pedersen, Herning 224,30
4. Jesper Buth Rasmussen, Aviator 110.77
5. Allan Korup, Aviator 0
6. Bjarne Schou, Alk 0

F2B-Stunt
1. Hans Rabenhøj, Trekanten 5
2. Johannes Thorhauge, Aviator 4
2. Leif Eskildsen, Looping Star 4
4. Dan Hune, Kjoven 3
5. Leif O. Mortensen, Aviator 2
5. Robert Petersen, Windy 2
7. Uffe Olesen, Herning 1
7. Jan Ovesen, Aviator 1

Begynder-stunt
1. Henrik Ludwigsen, Kjoven 9
2. Aage Wieberg, Herning 5
3. Flemming Jensen, Kjoven 3
4. Carsten Berger, Aviator 2
4. Flemming Pedersen, Kjoven 2
6. Jesper Buth Rasmussen, Aviator 1
6. Flemming Gregersen, Kjoven 1
6. Stig Møller, Kjoven 1

F2C-Team-race
1. Carsten Thorhauge/Jesper Rasmussen

Aviator/Aviator 18:13,4
2. Kurt Petersen/Niels Lyhne-Hansen

HaderslevTrekanten 38:16,8
3. Ib RasmussenJorgen Kærgaard

ALK Svendborg 43:49,8
4. Bjørn HansenLuis Petersen

Comet Comet 44:17,5

Good-Year
1. Niels Lyhne-Hansen/Kurt Pedersen

Trekanten/Haderslev 39:50
2. Carsten Thorhauge/Jan Ovesen

Aviator/Aviator 43:59
3. Tom Pedersen/Åge Wiberg

Herning/Herning 46:03
4. Carsten Berger/Jesper Buth Rasmussen

Aviator/Aviator 47:53

Mouse-race
Ingen har fløjet Mouse-race i år.

F2D-Combat
1. Bjarne Schou, ALK 4
1. Stig Møller, Kjoven 4
1. Henning Forbech, ALK 4

Deisel-Combat
1. Henning Lauritzen, ELK 3
2. Jan Lauritzen. ELK 2
3. Flemming Gregersen. Kjoven 1

Resultatlisten mangler resultater fra Sumetra Cup, 
KM og Hedeslaget.

Klubholdtumering
Stunt: 1. Herning Modelflyveklub 391

2. Aviator 300
3. Trekanten 263
4. Looping Star 246

Combat: 1. Aviator 35
2. Looping Star 31
3. Herning Modelflyveklub 18
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Fritflyvnings-Unionen

Fritflyvnings-Unionen er den danske lands
organisation for modelflyvning med fritfly- 
vende modeller. Unionen er tilsluttet Kon
gelig Dansk Aeroklub og Fédération Aero- 
nautique Internationale. Årskontingentet 
for juniormedlemmer er 160 kr., for senior
medlemmer 320 kr. Indmeldelse sker ved at 
indbetale kontingentet til unionens sekreta
riat.

Bestyrelsesformand:
Leif Nielsen
Landlyst 12, Lilballe, 6000 Kolding 
Tlf. 05 5616 76

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4, 2.th., 8200 Århus N. 
Tlf. 061019 86. Giro 713 95 35

Distriktschef ØST:
(Østfor Storebælt)

Henning Nyhegn 
Industrivænget 28,3400 Hillerød 
Tlf. 02 26 35 25

Distriktschef VEST:
(Vest for Storebælt)

Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia 
Tlf. 05 92 92 93

Bestyrelse iøvrigt:
Erling Lund Jørgensen 
Havepladsvej 162, l.tv., 7000 Fredericia. 
Tlf. 05 91 16 04

Jens B. Kristensen 
Gårdhøjen 1,4690 Haslev 
Tlf. 03 3132 54

Aage Westermann 
Sjællandsgade 119A, l.tv.,
8000 Århus C. Tlf. 0619 6613

Fritflyvnings-Unionens redaktor:
Per Grunnet
Blomstervænget 21.5610 Assens 
Tlf. 09 7129 68

Fritflyvnings-Unionens materialesalg: 
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Handewitt 
Vesttyskland. Tlf. 009 49 4608 6899

Konkurrencekalender 1989
8/1 Winter-Cup 3. afdeling øst/vest.
5/2 Winter-Cup 4. afdeling øst/vest.
5/3 Winter-Cup 5. afdeling øst/vest.

Winter-Cup... ny konkurrence
Vi har tidligere set Summer-Cup’s, mini World- 
Cup’s, World-Cup’s og Admirals-Cup(l), men nu får 
vi også en Winter-Cup!

Winter-Cup’en, som er en videreførelse af di
striktskonkurrencerne, strækker sig over de seks 
vinter-måneder fra november til april og består af 
seks enkelte konkurrencer. Der afholdes konkurren
ce hver den første søndag i den pågældende måned 
(6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3 og 2/4), og disse flyves samti
dig både i Øst og Vest.

Begynderhåndbog
Begynderhåndbogen er nu langt om længe blevet 
helt færdig.

Håndbogen/heftet er lavet for at give Fritflyv
nings-Unionens medlemmer samt alle andre interes
serede en god og bred vejledning om, hvordan man 
bygger den første svævemodel, lidt om trimningens 
svære kunst, noget om balsatræ som grundstof og 
meget, meget mere ... Det er i alt blevet til 47 
spændende sider.

Vi har baseret håndbogen på de mange gode 
artikler, der i mere end 10 år har været bragt i 
Modelflyve Nyt. Af hensyn til prisen har vi valgt at 
hæfte arkene sammen, -  du har så selv mulighed for 
at sætte arkene ind i et ringbind evt. i plastlommer. 
Heftet, som bør ligge fremme på enhver fritflyvers 
arbejdsbord, koster kun 30,- kr. incl. porto...! Send 
din bestilling til sekretariatet.

FRITFLYVNINGS-UNIONENS 

BEGYNDERHANDBOG-

1989.

Startkort
Vi er nu så småt gået i gang med at optrykke en ny 
bunke startkort, da det efterhånden er ved at have 
ty ndet gevaldigt ud i antallet af de gamle kort.

Skulle du imidlertid ligge inde med startkort, 
f.eks. 20 stk. eller mere, bedes du venligst give sekre
tariatet besked. Problemet lige nu er, at vi mangler 
startkort, indtil vi får de nye færdige, -  så kig derfor i 
dine gemmer. Tak...!

I distrikt Øst flyves konkurrencerne på Trolles- 
minde/Favrholm ved Hillerød. Konkurrenceleder er 
Henning Nyhegn, som du skal tilmelde dig til senest 
en uge før den pågældende konkurrencedag. Hen
nings adresse er:

Henning Nyhegn, Industrivænget 28,
3400 Hillerød. Tlf. 02 26 35 25.
I distrikt Vest flyves konkurrence både centralt og 

decentralt! Og det betyder med andre ord, at du kan 
vælge, om du vil flyve på din egen lokale flyveplads, 
eller du vil drage den måske lange vej til Skjern 
Enge, hvor der næsten med garanti vil blive fløjet.

Flyver du på din lokale flyveplads, skal du huske at 
have to tidtagere med, du skal flyve fem starter, og 
hvis du flyver max. i alle starter, skal du flyve to fly- 
off starter d.v.s. første fly-off start + 60 sek. og 
anden fly-off start + 120 sek. til den mormale max. 
tid i din klasse. Du sender så straks dine resultater til 
distriktslederen:

Hugo Ernst, Ægirsvej 38, 7000 Fredericia.
På Skjern Enge vil konkurrencerne blive afviklet 

som normale 5-starts konkurrencer med passende 
periodelængde alt efter forholdene.

Konkurrencen starter hver gang med en briefing 
ved branddammen kl. 10.00, og konkurrencen vil 
hver gang blive afsluttet med en hyggestund over en 
kop dampende kaffe/the ... en tradition, man igen 
ønsker at tage op.

Konkurrenceleder i Vest er:
Leif Nielsen, Landlyst 12, Lilballe, 6000 Kolding, 

tlf. 05 56 16 76, som du skal tilmelde dig til senest en 
uge for den pågældende konkurrencedag.

Resultatet af de seks konkurrencer tælles sam
men, og vinderen i hver klasse vil modtage en flot og 
evigt vandrende pokal.

Vi er allerede mange, som HAR købt de lange 
uldne og langskaftede gummistøvler ... så på med 
vanterne...!

Ganske vist er Winter-Cup’ens 1. og 2. afdeling nu 
afviklet hhv. den 6. nov. og den 4. dec., men det skal 
ikke afholde dig fra at kaste dig selv og dine model
ler ud i den resterende del af konkurrencen.

Fra tidligere år ved vi nemlig, at januar og februar, 
dvs. 3. og 4. afdeling, meget nemt kan blive de 
udslagsgivende.

Materiel-salget:
Følgende ting er på lager eller kan skaffes i løbet af
relativ kort tid:
Towmaster højstartsspil 60,-
Højstartsline, godt 100 meter, 25 kg brudstyrke 50,- 
RONY-TUBE: Chop A-2 bagkrop glas/kul 130,-

A-l bagkrop, glas/kul 65,-
A-l bagkrop, glas, meget flexi 50,-

Seeling-Timers: F1A 1-funktion 120,-
F1A 3-funktions 150,-
F1B 3-funktions 150,-

Små hylere/beepers 1.5 volt 30,-
Indendørstræ, VM-kvalitet, 30 x 460 mm 25,-
Kondensatorpapir, 30 cm bredde, pr. m 5g/m2 10,-
MotorgummiÆAI Supply 1,5 mm, 4,5 mm,

3 mm og 6 mm 150,-
Champion Model Products 1987 
3 mm 110,-

Gummisituationen er noget kaotisk, idet der ikke 
findes godt gummi på verdensmarkedet til vort brug. 
Vi havde egentlig bestilt en større sending kinesisk 
PANDA gummi, som skulle være særdeles glimren
de energimæssigt, men det kunne ikke rigtig holde 
til et Wakefieldoptræk. Til indendørs synes det at 
finde en vis anvendelse ude omkring, hvorfor vi også 
får nogle pakker på lager.

Varerne kan bestilles hos:
Jørgen Korsgaard, Ahornweg 5,
D-2397 Ellund-handewitt
Tyskland, Telf. 009-49-4608-6899 (fra DK).

Et hjertesuk!
At stå på en slette i Jugoslavien i varmt og roligt vejr 
omgivet af 3-400 mennesker, der alle har samme 
interesse som en selv -  fritflyvning -  er en fantastisk 
oplevelse, som man kan leve længe på. Det er også 
en oplevelse, der giver kraft til at overleve med sin 
interesse herhjemme, hvor tre store stævner er ble
vet kvalt af vejrliget i efteråret...

At kunne stå på Skjern Enge startklar med sin 
Wakefield sammen med blot 40-50 medsammen- 
svorne fra FF-Unionen er nok kun en ønskedrøm...

Jørgen Korsgaard
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Verdensmesterskaberne 89 i 
Argentina
Bulletin no. 1 foreligger nu. Mesterskaberne afvikles 
fra den 15. til den 22. maj ved byen Embalse Rio 
Tercero i Argentina. Arrangørerne oplyser, at der 
vil være mulighed for at begynde sin e\r. træning 
flyvninger på flyvefeltet fra og med den i. ma\ 
ligeledes oplyser de, at der er indgået aftale rr.t'.'.c— 
Argentina Airlines og SAS. som muliggør en 
billig transport frem og tilbage fra mester".-.- -.— .

Prisen Frankfurt -  Buenos Aires -  Franl furt er så 
lav som 860 $. Ønsker du at modtage er. ■ —riet 
kopi af denne Bulletin no. 1. kan det -s. 
dcise til sekretariatet. Ønsker du yde-, gere r r i 
ninger, bedes du kontakte formane— : - _ereg. - 
seskomiteen:

Thomas Koster. Harlosevei ISA
3400 Hillerod. tlf. 02 25 03 19.

Formandens
beretning

Resultatopgørelsen af 1988’s aktiviteter i ff- 
unionen viser som tidligere år et broget bille
de, vekslende imellem yderpunkter i form af 
en utrolig høj dansk aktivitet på internationalt 
plan til en skuffende tilslutning til året som
merlejr.

Konkurrencer
Konkurrenceresultater er lette at aflæse, og 
det er således også denne beretnings første 
punkt:

Som nævnt har unionens præstationer i 
udlandet i år været virkelig flotte. Der har 
været en uhyre stor bredde i deltagelsen, og 
der har også været nogle enkeltstående meget 
flotte placeringer.

Det hele startede i slutningen af april, da 
Tom Oxager åbnede ballet med at vinde F1C- 
klassen ved Trofeo Italcantieri, Maniago i 
Italien. Per Grunnet kom hjem med en sjette
plads samt et flot referat til Modelflyve Nyt, 
så vi andre kunne læse os til, hvordan det er at 
flyve i perfekt flyvevejr og derefter at svælge i 
kulinariske oplevelser.

Ved europamesterskaberne i Jugoslavien 
stillede vi med fuldt hold i F1A og F1B og én 
mand i F1C. Det blev en god gennemsnitsind
sats fra dansk side med et særligt lyspunkt i 
form af Allan Thernholm, der fløj sig ind på 
en sjetteplads i denne hans første landsholds
deltagelse.

En anden flot præstation blev leveret af 
Ulrik Flansen, der ved det første verdensme
sterskab for juniorer, der blev afholdt i Polen, 
placerede sig på en flot syvendeplads. Holdle
der på turen var Henning Nyhegn; atter en af 
disse garvede supportere, der så uselvisk gør 
en stor indsats, for at andre kan plukke frug
ten af vor fælles hobby. Uden hans slags ville 
vi få svært ved a t ... osv.osv.

Deltagelse i såvel junior-VM som EM fik, ja 
-  man fristes til at sige: som sædvanligt, øko
nomisk støtte fra vor VM-fond. Når jeg næv

ner dette, er det for at fortælle, at vi i år har 
modtaget et beløb fra Poul Kristensens enke. 
Beløbet vil i mange år fremover hjælpe VM- 
fondens balance og dermed vort landshold i 
international sammenhæng.

I år var et af de nye tiltag på den danske 
fritflyvningshimmel flyttet til Holland; nær
mere forstået sådan, at der i år var arrangeret 
bustur til Midsummernight Trophie. Dette 
tiltag var en succes ud over alle grænser, og 
jeg er sikker på, at det næste år vil blive fulgt 
op af et lignende arrangement.

Aage Westermann vandt -  både vor tillid 
som rejseleder og F1A. Jeg mener at have talt 
25 danske fritflyvere dernede, hvilket må be
tegnes som et nydeligt resultat.

Lad os vende blikket mod vor hjemmebane 
-  de danske konkurrencer.

I Distrikt Os: blev den >nart klassiske 10- 
startskonkurrence afviklet med sikker hånd af 
Bo Nyhegn m.fl. på Trollesminde. Ved denne 
lejlighed kunne man, for forste gang i jeg ved 
ikke hvor mange år, opleve et fly-off i Wakefi
eld. Beklageligvis var pladsen for lille til, at 
man kiinne flyve til »den bitre ende«. De to 
kombattanter var iøvrigt Korsgaard og Kri
stensen.

Man skal en del længere mod øst for at 
høre mere om fritflyvning i Distrikt Øst.

Scandinavia Open blev atter i år arrangeret 
af Thermiktriumviratet og gennemført som 
den fantastiske konkurrence, traditionen ef
terhånden har gjort den til.

Distrikt Vest, lad mig nævne i flæng:
Distriktskonkurrencen Vår 2, over 20 delta

gere -  flot.
Jyllandsslaget
Høst 1 og 2.
DM i år blev afviklet. Næste år må vi nok 

satse på at gøre en ekstra indsats for, at vejret 
bliver bedre.

Såvidt de afholdte konkurrencer.

Modelflyve Nyt
Per Grunnet har i år trukket sig tilbage som 
hovedredaktør af mf-nyt. Per har haft jobbet i 
12 år og har, efter eget udsagn, prøvet alt, 
hvad der var værd at prøve i det job. Per 
fortsætter forhåbentligt som ff-redaktør på 
bladet, og jeg er sikker på, at der kommer 
mange spændende artikler fremover.

Det kan godt være. vi ikke er dem, der 
fylder mest i mf-nyt. men de artikler, vore 
skribenter kreerer, er virkelig læseværdige. 
Her tænker jeg på førnævnte Per Grunnets 
gennemgang af to østeuropæiske FlA-model- 
ler, en artikel så aktuel og vedkommende, at 
det kribler, endvidere kunne jeg nævne Jør
gen Korsgaards artikel med byggetekniske an
visninger og alle de flotte konkurrencerefera
ter -ja , man kunne blive ved.

Flyvepladser
Der har i år været aktivitet på fire danske 
flyvepladser. Når jeg i årsberetningen nævner 
de flyvepladser, vi bruger, er det for at give 
noget stof til eftertanke, når der af og til 
opstår ønsker om flere flyvepladser. Pladser
ne nævnes også, fordi flyvepladser er noget 
helt essentielt for vor hobby.

På Trollesminde er Hillerød Kommune be
gyndt at køre slam ud på et 40 ha stort areal. 
Dette tiltag betød, at fritflyverne også godt 
kunne få lov til at bruge arealet. Jeg husker 10- 
starteren, hvor hjemhentningen var en kamp 
mellem deltagernes kondition og en gylle
spreder. »Hvem kommer først?«

Hvorom alting er:
Det er en fantastisk god plads, synd, at 

Distrikt Øst ikke benytter sig mere af den.
På Harrild Hede har vi i år gennemført 

Jyllandsslaget og Høst 1. Det er mit indtryk, at 
vi er kommet nærmere skovstyrelsen og kan 
regne med at benytte denne plads i fremtiden, 
såfremt vi plejer vore interesser ordentligt.

I Skjern, hvor vi nok har Danmarks bedste 
fritflyvningsplads, er der blevet fløjet Vår 2, 
DM og distriktskonkurrencer.

På Ørritslevgårds jorder på Fyn plejer vi at 
kunne afholde et arrangement. Ved fortsat at 
pleje vore interesser dér. føler jeg. at vi også 
dér kan nyde en vis goodwill.

På Idom Hede ved Holstebro er der også 
mulighed for flyvning. Det var da også her, 
unionens sommerlejr blev afviklet i år, des
værre, må man sige, med en alt for ringe 
tilslutning fra unionens medlemmer. Faktisk 
var det kun værtsklubben og TMK, der var 
repræsenteret på lejren.

Skal sommerlejren fortsætte på denne må
de? Skal den stoppe? -  lad os få nogle bud.

Byggeaftener
I Hillerød er der i år opstået en subkomité af 
modelbyggere. Efter sigende er de i gang med 
at færdiggøre ca. 68 FIA-modeller -  på én
gang.

Det foregår således:
Man skriver tre af unionens medlemmer op 

på et stykke papir og sender hver af dem et 
haleplan til en FlA-model. Man beder dem så 
sende et centralplan til tre andre medlemmer, 
der så igen skal sende tre russerkroge til yder
ligere tre medlemmer, osv. osv.

Hvorom alting er igen, så har man i Ther- 
mik-regi indstiftet en fast byggeaften om må
neden, hvor man målrettet konstruerer og 
bygger en ny fælles FlA-modeltype. Hele pro- 
jektet er meget spændende, og vi er mange, 
der glæder os til at se resultatet -  forhåbent
ligt til sommer.

Afslutningsvis
Jeg erindrer den tidligere formands beretning 
fra 1987. Heri opfordrede han alle til at gøre 
en »forholdsvis beskeden indsats«. -  Se -  det 
er der nok nogle, der har misforstået. Trykket 
skulle ligge på alle. ikke på beskeden.

At ligge i snylteposition er en udmærket 
ting i konkurrenceøjemed, men når det gæl
der om at få en organisation som vores til at 
fungere, ja -  så duer det ikke. Det er vigtigt, at 
alle er klar til at gøre en indsats, måske delta
ge -  sågar uopfordret -  i arrangementernes 
afvikling.

Hjælp med at lette presset fra de få -  for få, 
det er vi, 115 medlemmer, og når vi er så få, så 
er det endnu mere vigtigt, at vi passer godt på 
hinanden.

Leif Nielsen
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Indeks
Generelt
Monospar -  RC-medlem har givet Det danske

Flyvemuseum et enestående veteranfly 1:14
Modelflyve Nyts fotokonkurrence 1: 26,5:07
Automatik til ladeapparatet 1:50
Pasning og brug af Nikkel-Cadmium akkuer 1: 51
Vertikalskæring af flyvepladser -  om, 

hvordan man slår græsplænen 1:52
Redaktørskifte 3:24
Værd at vide om planbelastning 3: 24
Simprop på overfladen 3: 35-36
Aalborg Lufthavns 50-års jubilæum 4: 26
Index 1987 4: 27-29
Valg af farver på flymodeller 4: 34
Brugt eller nyt 4: 53
Historien bag en annonce 5: 07
Modelflyveinteressen er stigende 5: 09
Undgå éngangsmodeller

-  mål indstillingsvinkler 5: 26-27
Av mit tyngdepunkt 5:28-29
Godt nyt om miljøgodkendelse 

af modelflyvepladser 6: 09
Flotte havarier 6: 23
Den fantastiske tredækkerpilot 6: 27
Modelflyvningen i Danmark 

(kontakt-telefonnumre) 6:36

Motorer og tilbehør
P.A.W. 25 DS-BR afprøves 1: 35-36
P.A.W. 35 -  modelmarkedets største 

diesel til RC-modeller 1: 36-38
Motorprøvestand 1:39
Afprøvning af elektrisk brændstofpumpe 1: 39
PST-PC dæmpere 1:42-43
Efterdæmperen »Fåborg Special« 1: 46-48
Monsun 2,5 ccm dieselmotor 1: 53
Lad os få nogle ordentlige lyddæmpere -  

læserbrev 4- svar 2: 23
Finn Leragers »Power/Silence« lyddæmper 2: 23
Var dieseler bedre end gløderørsmotorer -  

(læserbreve) 2: 24. 3: 25
Test af Turbax I fan 2:42
Håndtering af de nyeste firtaktsmotorer 3:15-18
Motorer tif elektrofly 3: 22-23
Test af firtakteren HP.25 VT 4: 31-33
Ekstra dæmpning af O.S. FP motorer 4: 33
Produktinformation 4:33-34
Test af O.S.48 Surpass 5:13-15
Vibrationer i O.S. Long Stroke helimotorer 5: 09
Test af Master Airscrew -  propel 5:15
Effektlydpotter 5:20
Ny lyddæmper fra Kjellerup 5: 25
Luftløse brændstoftanke fra O.S. 5: 25
Mere om vibrationer i O.S. Long Stroke 

helimotorer 6:24

Brændstof
Gysertimen -  læserbrev om brændstoffernes 

giftvirkning 2:24
Methanolforhandlere 2:48
Propylenoxid -  alternativ til nitro 5:17
Lad være ... (-  at bruge giftholdige brændstoffer) 5:48

Linestyring
Pawline og Coxoline -  to minispeed modeller

-  med byggetegninger i målestok 1:1 1: 31-34
LINUS -  begyndermodel for linestyret

kunstflyvning 1:43
Liniestyringsmodellen Super Zip

(med byggetegninger) 2: 27-29
Linerne -  det svage punkt 2: 36
Byg en linestyret mouce-racer

(med byggetegninger) 3: 26-29
Hvorfor flyve lavt? -  Speed, Good Year 

og Team-race 4:35
Team Race ventiler 4: 36
Affjedret landingsstel til F2C-teamrace 4: 37
Limfjordsstævne 1988 (NM) 4:42-43
Criterium Midden, Holland 4: 44
Mustang -  profil-skalamodel for 2,5 ccm 5:16-17
Linestyrings-sommerlejren 1988 5: 41
DM i linestyring 5: 42
VM 1988 i Kiev- 4:42
Nyt design i speedhåndtag 5:49
Det århusianske super cut-off 6:14
Månedens model: Combat F2D »Desperado« 6:16 
Tips fra VM i linestyring i Kiev USSR 6:18
Europacub 1988 6:42
Rangliste for 1988 6:51

Fritflyvning
Succes for World Cub 1:10
To fritflyvende svævemodeller i verdensklasse 2:17-20 
Trofeo Italcantieri, Maniago, Italien (23.-24/4) 3: 40-41
DM for indendørs-modeller 3: 42
Ændringer af FAI-reglerne 3: 52
Til Europa-mesterskabet

for fritflyvende modeller 4: 38-41
Junior-verdensmesterskaberne 

for fritflyvende modeller 5: 30-31
To modeller, der har vundet.verdens
mest erskabet (med tegninger) 5: 32-34
Eifel-Pokal 1988 ~ 5:40
HUKVAK A-l model 6: 24

Radiostyring
Alment
Kongo-Kobra = et oppumpet minifly 1:45,3:18-19
RC-pilotmøde 1988 på Flyskolen i Dragør 2:13
Løst og fast om biplaner 2:15-17
RC-Ørnenes vinterprojekt 86/87 2: 37-39
Vi kigger på byggesæt til Taxi-II fra Graupner 2:40-41 
King Cobra -  byggeprojekt i Ry Modelflyveklub 3:11 
Radioforstyrrelser -  måske din egen fejl 3: 31
Grumman Hellcat som variant af Kobra 3: 34-35
Taxi-II med fiduser 4:12-14
Sopwith Pup i stor størrelse

-  første jumbofly i Modelflyveklubben Falken 4: 20
Hobbyflyvertræf i Soderup 4: 47-48
Retningslinier for skoling af nye RC-piloter 5:21 
Meninger og betragtninger

om en begyndermodel, f.eks. Primaen 5:22-23
Danmarks største luftshow -  i Tarp, Sydslesvig 5:38-39 
Kongekobra -  værdig til sit navn 6:10
Hjemmebygget hurtiglader til NI-CD batterier 6: 38
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1988
Skalamodeller
Da drømmen fik vinger -  Jumbo Metropolitan 1:18-22 
Vi syner indholdet i et Royal skalabyggesæt 

til P 51D Mustang 1:41-42
Skaladokumentation -  tegningsleverandør 1:41
Service for skalainteresserede -  skalaoplysninger 1:52 
Velflyvende »Fløjte-Marie« i næsten 

dobbelt størrelse 2:12
Skalainspiration -  Chipmunk 2: 20-21
Skaleinspiration -  Flawker Nimrod Mk II 3: 20-21
Focke-Wulf 190 A4 som RC skalamodel 3: 32-33
Tanker efter et skalatræf 4:10
Drømmemodellen 4:17
Skalainspiration -  Fokker D-XXI 4 :18-19
Dan Skala -  modeller, dokumentation, 

bedømmelse 4:21-23
DM, radiostyrede skalamodeller 1988 5:10-12,44
Skalainspiration -  AVRO 504 6: 20-22
Engelsk -  made in Denmark

(om farvedokumentation) 6: 26-27
S.E. 5a i Semiskala 6: 30-35
Robart skalahjul 6: 37

Svæveflyvning
Blue Phoenix -  radiostyret svævemodel 3:13-15
RC-svæveflyvning for begyndere 3:30-31
RC begynder-motorsvæveren.

et oplagt ungdomsskoleprojekt 4:16-17
2-meter klassen -  hvorfor nu det (læserbrev) 4:51
Speed-Astir -  byggesæt fra Wik 5 :18-19
NM F3B i Norge  ̂ 5:36-37
Flyvning med 2-meter 5: 39
DM i F3A 5: 44
Starttove til 2-meter klassen 6: 39
DM F3B1988 6: 43
DM skrænt 6: 44
DM 2-meter 6: 44
Endelige stillinger 1988 6:49

Kunstflyvning
To alsidige RC-kunstflyvningstrænere -

»Vidunge SMT« og »SMT Falcon« 2: 25-26
DM 88, Junior-Stunt 6: 43

Ducted fan
Test af Turbax I fan 2: 42

Bygning af modeller -  byggetips
Skumvinger skåret ud med glødetråd 1: 23-26
Byggeteknik for modelflyvere 1: 27-30
Epoxy -  glasfiberbeklædte skumvinger 2: 32-36
Motorcowl på en ny måde 2: 36
Optrækkeligt halehjul 5:19
Læser-til-læser tips 5: 24
Kongekobra -  værdig til sit navn 6:10-13
Biplanet Wayfarer fra Svenson 6:13-14
Månedens model: Combat F2D »Desperado« 6:16-17 
Om at flyve med ski på 6:18
S.E. 5a i Semiskala 6: 30-35
Robart skalahjul 6:37
Læser-til-læser tips 6:40

Diverse
Støjproblemer i Brande 1: 49
Flyvende krop -  vindtunnel og bærende krop 1:54 
(Næsten) intet nyt fra hobbymessen i Nurnberg 2: 22 
Overbevisende snyd -  om anvendelse af 

skalamodeller i filmen »Impire of the Sun« 5:34

Klubber -  Unioner -  Forbund
Vi præsenterer Modelflyveklubben »Falken« 1:11 
RC-Unionen: »Radiostyringsbestemmelser« 1: Midte

Luftfartsloven (BL 9-4) 
Definitioner 
Ansvarsforsikring 
Vejledning om stormodeller

CL-Unionens rangliste 1987 1: 58
Kjellerup RC-Klub i luften 5: 06
RC-Unionens repræsentantskabsmøde 6: 47
RC-Unionen: »Radiostyringsbestemmelser« 6:49-50

Ansvarsforsikring
Referat fra Linestyrings-Unionens efterårsmøde 6: 51 
Fritflyvnings-Unionens formandsberetning 6: 53

Personalia
Frede Vinther, Avionic, fylder 50 3:12
Kjeld Østergaard, død 5:46

Anmeldelser
Bøger - video - film
Bygning af »Robbe Charter« (video) 2:14
»Særmelding til Kjellerup. Thorning, Ans,

Demstrup« (bog) 3:12
»Favourites of the Fifties«

-  engelsk old-timer (bog) 5: 09
»Basic Theory of the Helicopters«

-  fransk bog på engelsk 5: 09
RC-Unionens videofilm-liste 5:46
»Glimt af dansk flyvnings historie« (video) 6: 48

Elektromodeller
Motorer til elektrofly 3:22-23
Rent dansk el-fly 6: 09

Helikoptere og autogyro
Erfaringer med autogyroen Silverbird 1:15-17
En RC helikopterpilots trængsler 1: 44-45
Prøveflyvning af C-Cell 60 helikopteren 2: 30-31
Erfaringer med RC-helikopteren Star Trainer 3: 37-38 
X-Cell -  sådan flyver den 4:15
Heli Fly In/Seminar i Filskov 4: 45-46
Vibrationer i O.S. Long Stroke helimotorer 5: 09
Hvilken vej flyver helien? 5:35
Hører du også til »gas-af-typen«? 5:35
Mere om vibrationer i O.S. Long Stroke 

helimotorer 6:24
EM F3C 6:45
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere til 
ikke-forretningsmæssige køb- og salg-annoncer 
af modelfly og tilbehør til modelfly. Annoncer 
for andet bliver brutalt smidt i papirkurven.
Samme omfangsrige depot bliver også endestation 
for ulæselige annoncer, annoncer uden afsender og 
lignende.

Redaktøren får afløb for sine frustrationer ved at 
slette alle former for rosende omtale af de udbudte 
effekter, ligesom han forkorter med hård hånd, hvis 
lejlighed byder sig.

Til gengæld er annoncerne gratis.
Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes en 

måned forbladets udgivelse til:
Modelflyve Nyt 
Kastanievej 4,5884 Gudme

Én ting til... Annoncer til Opslagstavlen, rettelser til 
allerede indsendte annoncer og lignende modtages 
kun pr. brev. Så selvom du omhyggeligt indtaler din 
annonce på Modelflyve Nyts telefonsvarer, vil den 
under ingen omstændigheder komme med i bladet. 
Du skal skrive den ned (skriv tydeligt!) og indsende 
den inden dead-line.

Sælges: Modelfly U/samlet Piper Cherokee fra 
Graupner. Spv. 160 cm, længde 128 cm. Med 
fittingsæt. Sælges for kr. 1.500.

07 4129 54 (Erik) efter kl. 18.00.

Sælges: Kalt Baron 40 helikopter m. fast pitch og 
OS 45 FSR. Klar til take off. kr. 1.400. Div. 
Schliiter-dele: Halerotor komplet m. gear
kasse. Et sæt nye hale gearhjul. Hovedtand
hjul m. 100 tænder, let brugt. Samt div. små
ting til helikoptere. Kurt Larsen, 0213 93 27.

Sælges: Påbegyndt 3,5 m svæver Super-Alpha 
fra Multipelx, pris: kr. 500,-. Påbegyndt Spe- 
ed-Fire til 10 ccm motor fra Dave Plate. Pris: 
kr. 500. Christian, 05 33 86 21 efter kl. 16.00.

Købes: Tegning 1:1 over »Aurora« eller »Dalo- 
tel« kunstflyvningsmodel for 10 ccm motor.

Η. P. Nørregaard, 06 57 33 02 efter kl. 18.00.

Sælges: Fjernstyringsanlæg »DIGICOPT«
PCM, sender, modtager, accuer m.v. Alt 
som nyt. Pris: kr. 2.200.

Η. P. Nørregaard, 06 57 33 02 efter kl. 18.00.

Sælges: Halvfærdig kunstflyver af træ m. skum
vinge og alle ror, kr. 650. Flyveklar ældre 
skala L-18c Super Cub (Hærens Flyvetjene
ste), kr. 550. F4C skala byggesæt til Spitfire, 
kr. 1.725. 6,5 og 10 ccm FSR OS-motor m. 
lydpotte, kr. 450 hhv. kr. 775. Samlet pris: kr. 
3.350.

Henv. 08 63 4122 el. evt. 08 63 4171 (Poul 
Lybæk)

Sælges: 1 stk. Sniff skrænt- og termiksvæver, spv. 
2,30 m. Modellen er med V-hale, krængeror 
og bremser, kr. 900. Kan købes med 2 stk. 
fabriksnye Futaba servoer S 133 indbygget i 
vingerne, kr. 1.500. 1 stk. Gentle Lady 2-me- 
ter svæver, kr. 500. 08 92 2710 - Børge.

Sælges: Fjernstyring Robbe Promars Rex 8 ka
nal sender/modtager m. nyt heli-modul, nica 
batterier, kort antenne og senderpult. Pris: 
kr. 2.900. Kunstflyver t. optr. understel m.

næsten ny 10 ccm Webra longstroke motor. 
Pris: kr. 2.100. 06851666.

Sælges: OS 61 FSR m. 7 m karburator. Aldrig 
brugt. Byggesæt fra »Flair« Baronette tre
dækker m. orig. hjul.

Bent Dybaa, Brorsonsvej 12,7800 Skive.

Sælges: Futaba FP-T6GN 35 Mgh. m. 9 servoer, 
2 modtagere, 2 stk. modtager akkus. 2 sen
der akkus. 1 stk. Monsun, 1 stk. mini fly, 1 stk. 
Pilatus Porter, 1 stk. Mr. Clean, 1 stk. Mu
stang P 51D, 1 stk. Fladfisk. Alle fly er delvis 
færdige. Endv. div. hjul, spinnere, propeller, 
tanke, brændstof, olie samt startkasse m. 
power-panel. 03 5616 23 efter kl. 18.00.

Købes: Motor OS 40 FSR + komplet radioud
styr m. mindst 4 kanaler og evt. starter-lader 
og andet udstyr til modelflyvn.

Tilbud til K. Villadsen, 0516 0412.

Sælges: DH 60 (skala) spv. 1,7 m. Flyveklar. 
Komplet m. servoer. motor OS 60 10 ccm og 
anlæg Robbe Mars Rex 8-kanals m. modta
ger. Prisidé: kr. 4.500.

04 45 40 08. Klaus Hermanni, efter kl. 17.00.

Sælges: Webra Speed 61 Champion (ikke ABC) 
m. ekstra ABC-cylindersæt, perry-pumpe i 
bagstykket, 10,6 mm TN karburator og alu- 
krummer, alt fabriksnyt kr. 1.680.

Hans, tlf. 02 87 8121.

Sælges: Ny Webra Bully 35 cc m. elektronisk 
tænding, lyddæmper og propel. Drift: ben- 
zin/sprit. Pris: kr. 1.650.

06 8516 66 (U. Franken)

Sælges: Fritflyvning. 1 stk. Mustafa (A2). 1 stk. 
Abdul (Al). 1 stk. timer. 1 stk. højstartspil m. 
line og flag. Begge fly er flyveklare. Sælges 
for højeste bud.

Kontakt Kim efter kl. 17.00 - 05 50 2148.

Sælges: Douglas C-47 Skytrain (DC-3) 2-motor- 
ers byggesæt. Aldrig udpakket, kr. 1.700.

04420477.

Sælges: Proctor Nieuport 28-C1 byggesæt, skala 
1:4, pris kr. 3500.

09 76 3219 (Søren) efter kl. 17.00.

Sælges: 1 ekspl. af »Model Flyve Sport« 1940 og 
»Modelflyvebiblen« af S. W. Bang, P. Weis- 
haupt og Johs. Thinesen (lidt skadet) til salg 
for bedste bud. J. M. Larsen - 02 95 07 00.

Sælges: Max-H OS 40 motor m. lyddæmper, kr. 
400. Lidt defekt Tumler, kr. 200. Sælges 
samlet eller delt.

Brian Nielsen - 02 23 43 79.

Sælges: Falcon m. krængeror 4 servoer, modta
ger, akku og 6,5 ccm motor, Robbe Luna 
FM 6-kanal sender, startbatteri og oplader 
samt propeller, gløderør og div. fittings. Kr. 
5.000. Henrik Klyver Larsen - 03 58 85 62.

Sælges: Fabriksnyt Futaba FP-7FGK guldanlæg 
m. 4 stk. S-128 servoer og 1 stk. FP-S111 servo. 
35 MHz kanal 69. Pris: kr. 3.300.

Jens Olsen-03 77 7129.

Annoncer til Opslagstavlen i næste nummer 
skal være os i hænde senest den 5. januar 1989.

Hvad må en god
Heli-radio
koste???
Det spørgsmål stilles af »5508« -  en af Model- 
flyve-Nyt’s flittige skribenter. Og han udvider 
spørgsmålet til: Kan en god computerradio 
overhovedet købes i dag? Han giver ikke sva
rene, men han redegør for, hvorfor spørgsmå
lene overhovedet kan stilles.

Hvem vil ikke gerne kende svaret på det 
spørgsmål? Man kan godt en gang imellem 
spærre øjnene lidt op, når man i bladets an
noncer ser, hvad forhandlerne i dag byder 
fattige modelflyvere m.h.t. priser på R/C-an- 
læg. Er man ikke expert i nærlæsning, får man 
ofte endnu et chok, når kassen åbnes, og det 
åbenbares, at det, nogle måske troede var et 
komplet anlæg -  lige til at installere -  blot er 
sender, modtager og måske en enkelt stan- 
dardservo. En helikopterservo koster om
kring 500 kr„ så du kommer hurtigt af med 
yderligere 2000 kr., inden du er flyveklar. Ser 
du dig godt for, kan et anlæg som CM-Basic 
købes for omkring 7000 kr. med 5 servoer, og 
det er nok noget af det billigste, du kan opdri
ve på markedet i dag. MC-16 ligger i ca. sam
me prislag, hvorimod MC-18 og CM-REX 
koster omkring 4000 kr. mere.

Hvad får vi for pengene? Svar: DET VI 
BETALER FOR. Ingen forhandler kan leve 
af velgørenhed. Det, man nok kunne forlange 
at få med i prisen, var en bedre varedeklara
tion, for med den nye computerteknik er ra
diofabrikanterne gået ind i en ny tidsalder, 
hvor alt (næsten alt) er muligt -  samtidig med, 
at den relative pris er faldet drastisk. Med 
relativ pris, mener jeg det arbejde, du skal 
præstere for at erhverve anlæget. Krafts RE- 
EDANLÆG kostede mig i 1968 7 ugers brut
toløn. Futabas CONQUEST 1 uges indtjening 
og CM-BASIC omkring 2 ugers arbejde.

Udviklingen tegner »rosenrødt«. Vi skal 
alle skifte til »vidunderbørnene« computer
anlægene. ELLER SKAL VI??? Selvfølgelig 
vil nogen sige. Vi kan ikke kæmpe mod udvik
lingen. COMPUTER = FREMTIDEN. Me
re besindige siger måske: Stop lidt. Lad os se 
tiden an. Hvorfor konstateres der så mange 
fejl på disse vidunderanlæg? Ligger svaret i 
fabrikationsprocessen, eller betjener vi dem 
forkert? Sammenligner vi ex.vis driftssikker
heden på Conquest og MC 16, har vi på den 
ene side et yderst stabilt anlæg, hvorimod jeg 
nærmest daglig hører historier om MC 16 og 
andre lignende anlægs evne til »at gå i strej
ke«.

Forleden fik jeg -  efter en snak med en 
computerexpert -  stof til eftertanke. Han for
talte om, hvorledes større firmaer med mange 
computere forsøgte at begrænse fejlprocen
ten til et minimum. Forsøg viste tydeligt: Æn
drede man arbejdstemperaturen til under 12 
grader eller over 40 grader, steg fejlprocen
ten. Rygning i lokalet havde samme negative 
effekt. Røgen indeholder tjærepartikler-tjæ
ren sætter sig på printpladerne og binder små 
støvpartikler til sig. De deraf følgende krybe-
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strømme skabte fejl. Brugfe det kvindelige 
personale pauserne til neglelakering, havde 
det tilsyneladende også en negativ effekt. Op
løsningsmidlerne oxyderede printet -  med 
følgende større fejlprocent. En luftfugtighed 
større end 80 var helt uacceptabel. Havde et 
anlæg været en tur ude i den friske luft, tænd
te man det aldrig, før det var blevet akklimati
seret. Magnetiske kraftfelter ex.vis omkring 
interne telefoncentraler kunne få computere 
til at gå helt amok. Efterhånden som samtalen 
skred frem, blev jeg mindre og mindre sikker 
på, at jeg kunne skaffe min computerradio 
bare rimelige arbejdskonditioner. I hvert fald 
var jeg yderst tilfreds med, at jeg havde an
skaffet en solid transport- og opbevaringskas
se til senderen. Den beskyttede effektivt mod 
fugt, større temperatursvingninger, magneti
ske kraftfelter, opløsningsmidler -  samt an
det, der kunne forstyrre driftssikkerheden. 
Lad os forsøgsvis foretage lidt sandsynlig
hedsregning. I regnestykket er jeg gået ud fra 
et noget usikkert materiale, for de der kunne 
fortælle de korrekte tal, er svære at få i tale. 
Senderen deles op i fire hoveddele. Levetid 
samt fejlprocent anslås/beregnes.

LEVETID FEJL
i timer i%

LF 3000 0,001
HF 3000 0,001
PROCESSOR 15000 0,0001
KONTAKTER o.l. 1500 0,001

Beregnes fejlprocenten ud fra ovenstående 
tal er den lig med 0,135%. Sagt på dansk: Ved 
en drifttid på 1000 timer, vil der i 1 time og 20 
min. være fejl på systemet. VEL AT MÆR
KE UNDER DE BEDST TÆNKELIGE 
DRIFTSFORHOLD. Den værst tænkelige 
situation er den, hvor fejl fremprovokeres 
ex.vis i intervaller på lad os sige 5 sek. Der vil 
da være større eller mindre svigt hver 5. drifts
time.

1 de gode gamle dage sagde vi ofte: 70% af 
alle uheld sker på grund af strømfejl. (akku, 
kontakt, ledningsbrud o.l.) 20% skyldes ner
vøse tommelfingre og resten -  10% -  fejl i 
model eller anlæg. Min CM-BASIC har et fint 
bip-bip system, der fortæller mig, at om 20 
sek. ryger viseren ned i det røde felt. Det 
kedelige er bare, at 10 min. før dette bipperi 
kan høres, ER SENDEREN HOLDT OP 
MED AT FUNGERE. Clockfrekvensen -  
den frekvens, der fordeler arbejdsgangen i 
computerdelen -  bliver ustabil, hvilket med
fører, at alle servoer forsøger at styre på én 
gang. Det ved fabrikanterne godt. De forsø
ger også at afhjælpe problemet ved at udstyre 
senderne med større akku-kapacitet, nok ikke 
fordi de synes, at drifttiden var for lille på de 
gamle anlæg, men snarere, fordi de er klar 
over, at hvis ikke strømforsyningen er uhyre

F L Y - B IL - B Å D

Holte Modelhobby
Øverød vej 11, 2840 Holte 

Erik Skou

Telefon: Privat:
02 42 01 13 02 80 69 03

stabil, stiger fejlprocenten til helt uacceptable 
størrelser.

Hvorfor gøres vi ikke TYDELIGT op
mærksom på de faktorer, der er betingelsen 
for problemfri drift? Er det, fordi fabrikanter
ne mener, at det ville være dårlig reklame 
eller hvad???

Kunne man forestille sig, at næste genera
tion af computerradioer havde indbyggede 
indikatorer for fugt, uacceptable arbejdstem- 
peraturer o.l. Måske begynder man igen at 
føre pinde og kontakter ud i gummimanchet
ter for at nedsætte risikoen for, at en regndrå
be finder vej til radioens »hjerte«.

TILBAGE til OVERSKRIFTEN: Hvad 
må en god heliradio koste i dag? Spørgsmålet 
skal nok omformuleres lidt. KAN EN GOD 
COMPUTERRADIO overhovedet købes i 
dag?
En af FAI-piloteme havde et grimt (dyrt) 
styrt til DM i år. Årsagen var helt tydeligt fugt. 
Jeg ved. at han gerne vil give den dobbelte 
pris for en sender, der er bedre tilpasset de 
konditioner, hvorunder mange konkurrencer 
afholdes. Det vil nok være utopi at forvente, 
at vi om nogle år kan købe en radio, der selv 
neddykket i en spand vand virker upåklage
ligt, men større modstandskraft mod vejrets 
omskiftelighed ER ABSOLUT ØNSKELIG, 
og det er vi mange, der gerne vil betale en 
klækkelig merpris for.

God landing (også hvis radioen svigter) øn-

skeS af 5508.
N.B. Glem ikke et øjeblik: det er ikke et spørgs
mål om, hvorx'idt radioen svigter, men om hvor
når den gør det.

ELEKTRONIK 
HOBBY & LEG

TAXI II m. OS 25 FP ... kr. 895,-
Eurofighter-90 ............ kr. 695,-
OS-motorer, f.eks.:
OS-25 FP m. dæmper kr. 539.-
OS-35 FP m. dæmper kr. 575.-
OS-40 FP m. dæmper kr. 625.-
OS-Max 48 Surpass ... kr. 1.325,-
D8 35 MFIz RC-anlæg kr. 985,-
4014 35 MFIz anlæg ... kr. 1.698,-
Hl-Tech RC m. 2 servo kr. 498,-
10 stk. penlight akku .. kr. 137,-

P osto rd re :

ELEKTRONIK HOBBY & LEG
Prangervej 81 

7000 Fredericia

05 93 41 09

Virring RC 
Modelimport
Følgende kan tilbydes til lavpris, 
da vi nu snart skal i julehumør.

Færdigfly
Bud Light Laser, spv. 141 cm, .40-
.60 2-takt, .60-.90 4-takt .......... kr. 1.350,-
Diabolo, dimension og motor
som Laser ................................... kr. 1.350.-
Safari 45 H, 160 cm spv.,
.60-.65 2-takt.................................kr. 1.300.-
Safari 45 S, 160 cm spv.,
.60-.65 2-tak t.................................kr. 1.275,-
Taion 40, spv. 146 cm,
.40- 60 2-takt...............................  kr. 1.325.-
Talon T38A, spv. 118 cm,
.25- 30 2-takt ...............................kr. 1.025,-
Magician, spv. 126 cm. Lavvinget 
fly som er god til afløsning af
begynderfly, .25-.30 2-takt ........ kr. 775,-
Tom Cat, spv. 1.20 cm. Skulder
vinget og godt fly, til samme som
ovenst., .25-.30 2-takt .................kr. 625,-
Apache 20 S. Er det fly, som jeg 
vil anbefale til begynderfly, da det 
flyver roligt og stabilt. Spv.
128 cm, .25-.30 2-takt .................kr. 725,-

Tilbehør
Pas på din motor, brug luftfilter.
Tre størrelser:
.20- 35 2-takt .............................  kr. 20,-
.40-.45 2-takt ...............................kr. 22,-
.60-.90 2 -tak t.................................kr. 25,-
Gløderørsklemme, den fast
siddende ty p e .............................. kr. 42,-
Hjulkasser, 50-65 mm hjul .......kr. 28,-
Hjulkasser, 70-90 mm hjul .......kr. 32,-
Tank. 180 ml ...............................kr. 22,-
Tank. 320 ml ...............................kr. 25,-
Tank, 450 ml ...............................kr. 28,-
Spinner, 51 mm rø d ..................... kr. 16,-
Spinner, 70 mm hvid ..................kr. 28,-
Spinner, 45 mm, kraftig type
med alu-bagstykke .................... kr. 60,-
Blinkpærer, rød og grøn,
1'/2-3 volt .....................................kr. 18.-
Krængerorsbeslag, l i l le .............. kr. 13,-
Krængerorsbeslag, stor .......... kr. 20,50
Kabler, meget letløbende:
Plast, pr. meter ........................... kr. 21,-
Nylon, pr. meter ..........................kr. 25,-
Starter, kraftig type, 12 V ......... kr. 325,-
Power Panel, aut...........................kr. 235,-
Check Mate, til kontrol af 
sender og modtagerakku inch
stikog brugervejledning.............kr. 155,-
7,2 volt lader. Tilsluttes direkte 
til 12 volt, og lader max. 15
minutter .......................................kr. 85,-
Dobbeltklæbende tape, 2 plader
á 75x235 mm ............................. kr. 12,50
Kuglelink, 10 stk............................kr. 21,50
Rorhorn, kraftig type, nylon
+ metal. 3 stk............................... kr. 18,50
Motorfundament. 25-.30 ......... kr. 20,-
Samme med næsehjuls
understel ..................................... kr. 30.-
Brændstofslange. udv. 7 mm.
indv. 3 mm, pr. meter .................kr. 20,-
Udstødningsslange i armeret 
silicone, indv. 15 mm,
pr. 10 cm ..................................... kr. 40,-

Virring RC Modelimport
v. Henning Sørensen 

Skoletoften 18, Virring 
8660 Skanderborg 
Telefon 06 92 73 81



S K A L A F L Y
ROYAL BYGGESÆ T
M itsub ish i AGM Zero, spv 159 cm . 10-15 cm 3.
incl. cockp it .............................................................  kr. 1 .665.-
— spv 131 cm. 6.5 cm 3. Incl cockp it kr. 1 .305,-
—  spv 117 cm. 3-5.5 cm 3, m. cockp  kr. 945.-
— spv 88 cm . 0,8 cm 3, inc l. cockp it kr. 594.-
F4U Corsair, spv 157 cm. 10-15 cm 3.
inc l. cockp it ............................................................  kr. 1 .665.-
—  spv 138 cm. 6.5 cm 3, inc l. cockp it k r. 1 .287.-
B em æ rk. at Royal byggesæ t indeho lde r cockp itsæ t i 
stobt p lastic, vandoverfø ringsm æ rker i flot kvalitet, 
canopy sam t m eget mere

D.B. M O DELS BYGGESÆ T
SE5a. spv 203 cm . 20 c m 3 kr. 1 .600 .-
S p itfire  MK1A. spv. 203  cm. 20-303 kr. 1 .990.-
Sopwith Pup. ska la  1 4. 12-20 cm 3 kr. 1 .372.-

M asser af ska la te gn in g e r, f.eks.:
B ritten -N orm an Islander. 156 cm. 2 x 3  cm-' kr. 189.- 
Hawker H urricane, spv 178 cm
10-13 cm 3 ............................  kr. 152,-
FW 190 A4, spv. 153 cm . 10 cm 3 kr. 110,-
N ieuport 28. spv. 132 cm. 10 cm 3 kr. 175.-
Fokker DR1. spv. 137 cm . 10 c m 3 kr. 194.-

NYT
M asser af skalatilbehor.
Robart ska lah ju l
2 ". pr. par. rille t m ønster kr. 63 ,-
2 ’ - . pr. par. rille t m onste r kr. 66,-
2 ' ί " .  pr. par. rille t m ø n s te r .................................  kr. 68.-
2 34". pr. par. rille t m ønster kr. 69.-
3 ", pr par. rille t m ønster kr. 78.-
3 1 i " ,  pr. par. rille t m ø n s te r ..................................  kr. 89,-
3VZ". pr par. rille t m ø n s te r ..................................  kr. 99,-
3 3V .  pr. par. rille t m ø n s te r ..................................... kr. 104,-
4 ". pr par rille t m ønster ......................................... k r. 105,-
H ju lene fås også m ed d iam antm ønster. F lere  type r nav
m edfølger
DUBRO ska lah ju l
4 ‘ . pr s tk ............................................. kr. 131.-
5 "  pr. s tk ........................................................................  kr. 142,-
5 ' . "  pr s tk ..................................................    kr. 153.-
6 "  pr s tk .............................................................. k r. 164.-
H ju lene har rille t m ønster med stort nav. og de kan 
pum pes op
Mål dm inds tillingsv inke l ko rrekt med Robart 
m c idencem eter kr. 280.-

M aster A irscrew  p ro pe l'e r i alle  s tø rre lse r og m ange flere 
spæ ndende nyheder
Se de m ange ska la ting  i PITCH KATALOG k r. 25.-

PITCH
v. Henrik R. Sommer 

Plejlen 17, 8800 Viborg
06 67 45 98 efter kl. 17.00 eller i weekend 

Giro 8 54 19 81

Prima balsafiner 100x1000 mm
1.0 m m  ............................................................k r . 9 ,-
1.5 m m  ............................................................k r .  10 ,-
2 .0 m m  ............................................................k r .  11 ,-
2.5 m m  ............................................................k r .  12 ,50
3.0 m m  ............................................................k r . 1 3 ,-
4.0 m m  ............................................................k r . 14 ,-
5.0 m m  ............................................................k r. 1 6 ,-
6.0 m m  ............................................................k r. 17 ,-
8.0 m m  ............................................................k r. 2 0 ,-
10.0 m m  .........................................................k r. 2 5 ,-
15.0 m m  .........................................................k r. 3 0 ,-
20.0  m m  .........................................................k r .  3 6 ,-
10 p la d e r af sa m m e  tykke lse  e lle r  25  p la d e r 
a sso rte re t: - 5 % .  50 p la d e r a sso rte re t: - 1 0 % . 
100 p la d e r a sso rte re t: - 1 5 % .

Robbe S F -3 6  m oto rsvæ ver, 300  cm  k r. 2 .2 9 0 ,-  
Robbe C h a rly  fa ld s k æ rm s s p rin g e r . k r. 1 .5 3 6 ,-
Heg i P ip e r PA 18, 181 cm  ......................k r .  6 9 5 ,-
M u lt ip le x  B ravo 20. m o to r- træ n e r .... k r .  5 6 0 ,-
M u lt ip le x  F i l iu s  svæ ver, 185 cm  ........k r .  4 0 0 ,-
B lu e  P h o e n ix . 2 -m e te r s v æ v e r ...........k r. 3 2 0 ,-

O S  25  F P  m. dæmper ..................... k r. 5 9 5 ,-
O S  4 0  F P  m. dæmper ..................... k r. 6 8 5 ,-
OS 46  SF Long Stroke med dæmper k r. 1 .2 0 0 ,-  
OS 61 SF Long Stroke med dæmper k r .  1 .5 9 5 ,-
OS 4 8  FS Surpass m. dæmper........k r .  1 .5 9 0 ,-
OS 120 FS Surpass m. dæmper ......k r .  3 .2 5 0 ,-

M a ste r A irsc re w  propeller i mange størrelser.
P ro c to r E n te rp r is e s  — »The Finest Name in 
Vintage Model Aircraft« forventes på lager medio 
januar.
Alt i tilbehør til modelbygning —  fittin g s —  lim  — 

lis te r —  k ryd sfin e r —  bræ ndstof —  RC -fje rn - 
sty rin g  R ing  og hør!

Vi sender over hele landet1

SKANDINAVISK MODELFLY CENTER

'/E R IK  CHRISTENSEN 
PEDER MUNKSVEJ 58 
9300 SÆBY · TLF. 08 46 21 44

NYT PÁ MIDTSJÆLLAND

BYGGEMATERIALER
BALSAPLADER X-FINER LISTER

FJERNSTYRINGSANLÆG 
O.S. MOTORER 

BYGGESÆT 
BEKLÆDNINGSFILM 

BRÆNDSTOF
METHANOL M-OLIE NITROMETHAN

-  KOM OG SE NOGET NYT -

» M 0 D E L T E C H «
FÆRDIGE BALSAMODELLER

IW ITZEL
Hobby

BØGEDEVEJ 1 2 -SLIMMINGE -4100 RINGSTED

I 03 67 92 30
HVERDAGE 15-18 LØRDAG 10 - 14

HEIM
CENTRAL LAGER
Vi har alle HEIM-dele 
på lager — og kan 
derfor hurtigt levere!

Desuden kan vi tilbyde:
Akku 1,2 V, 7 A h ..........kr. 120,-
Indstillelige servoarme . kr. 10,-
C-505 servo .................. kr. 105,-
C-4011 servo ................. kr. 385,-
Pitchkomp. m. kuglelejer
(højredrej, rotor)........... kr. 275,-
Momentnøgle................ kr. 225,-
Resonansdæmper ......kr. 320,-
Webra 12 cm3 ............... kr. 1.450,-
Webra Promix karb.......kr. 285,-
Alukrummer
Webra/Lockheed .........kr. 110,-

Herudover har vi en m asse andet 
på lager — f.eks. Helimax-dele, 
stik til ladegrej, anlæg mm.

Tlf. 09 61 80 08

M A R IO
Helikopter Tuning, DK

VARIO er tuningsdele og reserve
dele til Heim helikoptere.

Heim mekanik, VARIO deltunet
(tuningsdele for 950,-)
incl. rotorblade ............ kr. 3.670,-

Heim, total VARIO tunet, incl. 
meddrejende hale og incl. GFK 
rotorblade. Særpris..... kr. 5.525,-

VARIO GFK rotorblade kr. 650,- 
VARIO 3-blads køle-
mølle............................ kr. 70,-

Byggesæt incl. deltunet mekanik,
Star Ranger ................. kr. 4.995,-
Lockheed 286 H .......... kr. 5.412,-
Long Ranger 3 (spante- 
løs)............................... kr. 5.495,-
Spanteløse kroppe leveres 1989.

VARIO katalog, med
dansk prisliste............. kr. 40,-

UJFTEKNIK
Drejegårdsvej 52 A, 8600 Silkeborg 

Tlf. 06 85 16 66 kl. 17-20,
04 22 14 54 kl. 9-17

GIV AGT!
τ ί· - ’ E m u p n c r

Original I Heim

Åbningstilbud!!
Star Ranger........................kr. 5.395,-
Lockheed 286 H ................ kr. 5.695,-
Star Light Vario — den ideelle
begynderhelikopter............kr. 5.195,-
Vinkeldrev 40° til Lockheed kr. 335,-
Rotorblade, træ, Graupner,
fuld symmetrisk ................. kr. 150,-
Friløb, hvor halen er med
(sidste nyt til autorot.) ...............RING!
Tuningsdele og reservedele på lager. 3- 
bladet kølermølle med og uden alu- 
konus, flex afgangskrummer 
Heim/Graupner, Graupners nye 
rotorbladsvægt med 0,05 g nøjagtighed, 
Sitar S-schlag rotorblade, Sitar 
halerotorblade.
Priserne gælder til 31/12-88! 

WIK helikopter forhandles!

ROTORDISC’EN
v. Benthe og K.H. Nielsen 

Amlundvej 4, Lindeballe Skov 
7321 Gadbjerg 
Tlf. 05 77 54 54



E R IK  T O FT  M O D ELH O B B Y
Billige starttilbud
Simprop Star 8, 4-kanal m. 3 servoer.
Eagle 20 H og OS 25 FP ................... kr. 1.995.-
Simprop Star 12, 6-kanal m. 3 servoer.
Super Chart og OS 25 FP ................. kr. 2.595,-
MuItiplex Europa Sprint m. 3 servoer.
Eagle 20 H og OS 25 FP ................... kr. 2.495,-
Robbe Compact 2-kanal og Blue
Phoenix svævemodel ....................  kr. 798,-

R adioanlæ g
SIMPROP
Star 8, 4-kanal u. se rvo ......................kr. 798,-
Star 12, 6-kan. m. red./mix. u.s........... kr. 1.398,-
MULTIPLEX
Europa Sprint u. servo ...................... kr. 1.098,-
Combi 90 m. akku u. servo ...............kr. 2.298,-
ROBBE
Compact 2-kanal m. 2 servo..............kr. 598,-
Starion 4-kanal u. servo .................... kr. 1.048.-
Terra Top 4-kanal u. servo ................. kr. 1.248,-
Ring og spørg om vore tilsvarende lave priser på 
større radioanlæg.

Servoer
DH/Daehwa til Robbe ......................... kr. 118,-
DH/Daehwa til Graupner, Simprop,
Futaba og Multiplex ............................ kr. 145,-
Ved min. 4 stk. pr. stk........................... kr. 125.-
Robbe servoer.....................................kr. 140.-
Simprop og MPX servoer ....................kr. 185,-

M odeller
TT Eagle 20 H & S ...............................kr. 397.-

Svensson Westerly ............................. kr. 448,-
Multiplex Bravo 20 H .............................kr. 498,-
Svensson Prima ..................................kr. 498,-
Simprop Super Chart........................... kr. 498,-
TT Eagle 40 S ....................................... kr. 525,-
Graupner Taxi II ...................................kr. 575,-
WIK Jonny ........................................... kr. 598,-
Multiplex Capriolo m. færdigvinge .... kr. 798,-

Motorer
Vi fører OS, Super Tiger, Magnum og Webra 
motorer. Ring og hør om vor aktuelle dagspris.

Tilbehør
2 volt start-akku ...................................kr. 98,-
Elstarter ...............................................kr. 350,-
Power Panel ........................................ kr. 215,-
Piloter, fra ............................................ kr. 25,-
Staffagebånd. 10 meter, fra ................ kr. 12,-
Gummidæmpere f. motorophæng ....kr. 78,-
Instrumenter, 9 el. 12 mm ....................kr. 40,-
Hængseltape, 5 meter ........................ kr. 15,-
Cyanolim, 20 g ................................  kr. 40,-
Epoxy Rapid 10 min., 200 g ................kr. 60,-
Plast/trælim (til canopy) ......................kr. 14,-
Håndbrændstofpumpe........................ kr. 140,-
Resonansdæmpertil 6,5 cm3 ............kr. 275,-
Resonansdæmpertil 10 cm3 .............. kr. 295,-
Motorfundament til 3,5 cm3 ................ kr. 18,-
Motorfundament til 4/5 cm3 ................ kr. 19,-
Motorfundament til 6,5 cm3 ................ kr. 20,-
Motorfundament til 10 cm3 ................. kr. 24,-
Tanke, f ra ..............................................kr. 24.-
Rorkabler ............................................ kr. 14,-
Spinnere, fra ....................................... kr. 14,-
12 volt loddebolt ..................................kr. 93,-
Kabinelås ............................................ kr. 12,-

Balsafiner, 100x1000 mm
1,0 mm ...................... ...................... kr. 9,-
1,5 mm ...................... ...................... kr. 10,-
2,0 mm ...................... ...................... kr. 11,-
2,5 mm ...................... ...................... kr. 12,-
3,0 mm ...................... ......................  kr. 13,-
4,0 mm ...................... ......................  kr. 14,-
5,0 mm ...................... ......................  kr. 16.-
6,0 mm ...................... ...................... kr. 17,-
8,0 mm ...................... ......................  kr. 20.-
10,0 mm ..................... ...................... kr. 25,-
20,0 mm .................... ...................... kr. 36,-
-  5% ved køb af mindst 25 plader. 
-10% ved køb af mindst 50 plader. 
-15% ved køb af mindst 100 plader.

Lak
PU lak spray 400 ml ....
PU lak dåse 250 m l....
PU lak dåse 100 ml ....
Cover King film primer 
Dope. klar, 250 ml dåse

B eklæ dningsm ateriale
Solarfilm, f ra ..................................
Solartex..........................................
Oracover, f ra ..................................
Nylon, 0,9x2 meter........................

Kataloger
Multiplex .......................... ................. kr. 40,-
Simprop ........................... .................kr. 50,-
Robbe .............................. .................kr. 60,-
Thunder Tiger ................. .................kr. 27,-
Pilot ................................. ................. kr. 28,-

kr. 25,- 
kr. 39,- 
kr. 28,- 
kr. 61,-

kr. 49,-
kr. 49,-
kr. 28,-
kr. 71,-
kr. 38.-

Vi sender som postordre i hele landet. Telefonordrer modtages mellem kl. 16 og 18 på hverdage samt kl. 10 til 12 på lørdage.

ERIK TO FT MODELHOBBY, Dalby Allé 27, 9230 Svenstrup J, tlf. 08 38 22 33

CONCEPT 30

-For Beginners —

Concept 3 0 D X (artf)

•  With O S  M AX-28F-H EnginelNO.4 085) o 
With Enya SS30H Engine (NO 4091)

•  Equipped with heavier aluminium, 
paddles blades.

•  Equipped with 18 ball bearings.

No.4085 Concept 3 0 S E (artf> No.4086

CONCEPT 30 er en helt ny super helikopter fra KYOSHO. Færdigbygget ind. motor, med kunstflyv
nings rotorhovede mm. Rotordiameter 1.160 mm. Længde 1.010 mm. Vægt ca. 2.500 gram.
Du behøver kun en firekanals radio, så er du flyveklar på få timer.
CONCEPT 30 DX med OS 28 FH, 18 kuglelejer, for begyndere ..................................... kr. 4.295,-
CONCEPT 30 SE med OS 32 FH, 31 kuglelejer, for eksperter ....................................... kr. 4.795,-

Rekvirer katalog hos din 
hobbyforhandler eller 
direkte hos os.

Eneimportør for Danmark:

MODEL
CENTER

Thorsholms Alle 6 - Tulstrup 
DK-3400 Hilerod - Tlf. 02 - 28 66 00 
Danmark



HELIOS 3, svævefly. Spv. 220 cm, vægt ca. 
1.100 g. Beregnet til 2-kanals RC-styring.
Pris ...................................................kr. 525,-

HABICHT JUNIOR, begynder RC-svæver 
beregnet til 2-kanals RC-styring. Spv. 132 cm, 
vægt 660 g ...................................... kr. 295,-

tYwoob
Balsaplader og lister, sorteret i vægt 
eller hårdhed efter ønske. Se priser 
og udvalg i tidligere annoncer!

Krick
F o l l a n d  G n a t

m i

Á
m

FOLLAND GNAT, skala 1:6, vægt ca. 3.300 g 
ind. ducted fan-enhed for .40 ducted fan motor. 
Pris ...................................................kr. 1.450,-

Transfers
Mange forskellige, f.eks.:
Engelske, 2 stk.: 50 mm ..................kr. 15,30

100 mm ..................kr. 17,25
125 mm ..................kr. 18,50
150 mm ..................kr. 19,25

Tal- og bogstavsark, sorte:
12 mm ....................kr. 9,25
25 m m ............................... kr. 11,00
38 m m ............................... kr. 12,25
50 m m ............................... kr. 13,50

Skalamaling, beklædning, AB-dope, 
hjul, tanke, og meget mere tilbehør, 
ring og hør!
Skalategninger! Cowl, spinner, 
canopy til mange flytyper på lager, se 
tidligere annoncer.

Vi sender overalt!

N æ s tv e d  
M o d e l H o b b y
v. Jørgen Andersen 
Profilbuen 1, 4700 Næstved 
Telefon 03 73 66 22

TULURA 5, letbygget og stabilt træningsfly for 
.20-40 motor. Vægt 1.700 g, spv. 138 cm.
Pris ...................................................kr. 595,-

DEMOS, 2-3 kanals RC-elektrosvæver. Spv. 220
cm, vægt 1.600 g .............................kr. 570,-
El-motor, propel og akku-pakke på lager.

Telefonordrer bedst mellem 
16.00 og 18.00

EUROPA SPRINT — Et kvalitets FM-anlæg, der 
slår sine konkurrenter både med hensyn til pris 
og ydeevne. 4 prop.-kanaler kan udbygges med 
en prop. og to kontakt-funktioner. 9-kanals mod
tager. Sammenlign selv og blive overbevist. 
Dansk vejledning medfølger.
Tysk kvalitet, når det er bedst!

PANDA — god begyndermodel.
En virkelig god model, der oven i købet er sjov at 
flyve med. Spændvidde 134 cm.
Dansk vejledning medfølger.

BRAVO 20 — God begynder-motormodel, som 
mange har lært at flyve med. Spændvidde 140 
cm. Dansk vejledning medfølger.

Spannw eite 1 800 m m

FILIUS — lidt større svævefly, spv. 180 cm. Også 
en god begyndermodel. Dansk vejledning.

DERBY — En model for begyndere og videre
komne. Kan bygges med og uden krængror. 
Spv. 140 cm. Dansk vejledning medfølger.

COMBI 90 — Et anlæg for den, der vil ofre lidt 
mere på et kvalitetsanlæg. 4 prop.-kanaler, 9 
kanals modtager og akkuer i sender og modta
ger. Kan udbygges med to prop.-kanaler og en 
kontakt-funktion samt all-round modul og neli- 
modul. Dansk vejledning medfølger.

RANDERS ELEKTRONIK OG HOBBY
anviser gerne nærmeste forhandler på 06  42 58  15



JULETILBUD FRA 
HOBBYKÆLDEREN
Graupner D8 fjernstyringsanlæg med 1
stk. 507 servo, kun ....................kr. 998.-
Graupner 507 servo, trækkraft 3,9 kg,
kun ............................................. kr. 198.-
Kugleleje til 507, pr. stk............ kr. 42.-
Graupner Pinto el-buggi
med 540 motor, kun ................. kr. 598.-

β c
Graupner Taxi II med OS 35 FP
motor, kun ................................... kr. 985.-
Graupner 6014 RC-anlæg med
1 servo, k u n .................................kr. 1.968.-
Startakku, 2 volt, 10 amp, kun . kr. 117,- 
Magnum GP 40 ABC RC-fly motor 
med dæmper, kun ..................... kr. 498.-

Kig ind eller ring og spørg 
—  vi har et stort udvalg af alt til RC-hobby 

fra materialer og tilbehør til RC-anlæg, 
byggesæt og motorer!

Midtjysk Hobbycenter
Hobbykælderen

Dumpen 10, 8800 Viborg 
Telefon 06 61 08 32

TILBUD -  TILBUD -  TILBUD
Grib chancen, få dig en 
super 20 cm3 4-takts motor 
til mini-mini-pris!

OPS 20 cm3 4-takt
til mini-mini-mini-pris,
KUN ............ kr. 1.995,-

RCM
Discount Hobby
Vi sender som postordre over hele 
Danmark.
Ring mellem 13.00 og 17.30, 
tlf. 02 28 66 00.
Vi forbeholder os ret til at ændre priser. 
Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

Tilbud så 
det kan mærkes!
Graupner balsaplader
100x1000 mm
1.0 m m ..............................................kr. 9,-
1.5 m m ..............................................kr. 9,50
2.0 mm ............................................ kr. 10,-
2.5 mm ............................................ kr. 10,50
3.0 m m ..............................................kr. 12,-
4.0 mm .............................................kr. 13,-
5.0 m m ..............................................kr. 14.-
6.0 m m ............................................  kr. 16.-
8.0 m m .............................................. kr. 19.-
10.0 mm kr. 22.-

Diverse tilbehør
Royal omdrejningstæller.................kr. 285,-
Power Panel .................................... kr. 230,-
Starter ..............................................kr. 360,-
Gløderørsklemmer, fra ...................kr. 15,-
Balsahøvl, f r a ................................... kr. 20,-
Hængselværktøj ............................ kr. 40,-
Spinnere, fra ................................... kr. 11,-
2 volt start-akku ...............................kr. 98,-

Lim
Cyanolim, 25 gram tyk eller tynd . kr. 60,-
— i jubilæumsugerne ......... KUN kr. 52,-
Epoxy Rapid, 100 gram .................kr. 60,-
UHU Hart, 35 gram ....................... kr. 11,-
UHU Hart. 135 gram ...................... kr. 30,-
Plastlim til canopy, etc...................... kr. 13.-
Pattrek trælim kr. 22.-

RC-anlæg

Multiplex Europa Sprint med 1 servo,
jubilæumspris ............................... kr. 1.198.-

Multiplex Combi 90 Commander med 1
servo + en ekstra servo uden beregning i 
jubilæumsugerne — til særprisI 
Futaba Conquest med 4 servoer og 
m inimodtager................................ kr. 2.465,-

Graupner 4014 med 1 servo og 8-kanals
modtager ....................................... kr. 1.795,-
Graupner MC16 med 1.400 Ah i senderen
og 1 servo Jubilæumspris............kr. 2.998,-
Robbe Starion med 1 servo .......kr. 1.295,-
Robbe Terra Top med 1 servo.....kr. 1.399,-

Diverse modeller til 
fjernstyring
QB 20 L  ..........................................kr. 485,-
Skyiark 40. færdigmodel ..............kr. 950,-
SIG Ryan skalamodel .................. kr. 1.365,-
Graupner Taxi II, spv. 150 cm ......kr. 598,-
Weihe 50, spv. 320 cm ................. k r.1 598.- r .

Piper Tomahawk, spv. 144 cm .... kr. 875,-
Grob motor/el-svæver .................. kr. 2.195,-
Multiplex Capriolo, kunstflyvnings
træner for 5-8 cm3 motor, spv. 1.390 mm, 
meget komplet byggesæt, 
jubilæumspris ............................... kr. 850,-

OS motorer
Se Modelflyve Nyt Nr. 5/88.

Webra motorer
Webra Speed 40 m. Dynamix  kr. 1.198,-
Webra Speed 60 m. Dynamix .... kr. 1.598,-

Begyndertilbud
Taxi II med 6,5 cm3 schnuerle-motor, 
jubilæumspris ............................... kr. 898.-

Beklædningsmaterialer
Ring og hør prisen på dit foretrukne materia
le.

Desuden vort komplette lager af balsa, 
fyrrelister, krydsfiner, rundstokke, 
pianotråd, messingrør, alu-rør, Sullivan- 
kabler —  kort sagt alt til modelhobby.

Sidste nyt!
Hvis Multiplex vil og kan levere Profi mc 
3010-3030, kan vi selvfølgelig give dig en 
jubilæumspris på disse super-anlæg.

OBS: Jubilæums
tilbuddene gælder 
i uge 50 og 51!

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen 
Rådmandsvej 40 
8500 Grenå

Tlf. 06 32 66 03
Telefontid: 14.00-17.30 

Lørdag 10-12



Leif O. M ortensen H obby
N yhed RC-anlæ g

SPERBER motorsvæver. Spændvidde 2.600 
mm, beregnet for 3,5 cm3 motor .... kr. 1.170,-

UNO svæver/motorsvæver. Spændvidde 2.200 
mm, motor 1,5-2,5 cm3 ....................kr. 1.120,-

COWBOY — en dansk RC-begyndermodel 
beregnet til 2-kanals anlæg og 0,8-1 cm3 motor. 
Spændvidde 1.180 mm. Ervelegnetsom begyn
der- og skoleprojekt.

GRAUPNER HELIMAX 40 .............kr. 2.850,-
GRAUPNER HELIMAX 60 .............kr. 2.990,-

TUCANO, spændvidde 1.400 mml Til motorer 
på 6,5 cm3 ........................................ kr. 820,-

DER JAGER, spændvidde 1.300 mm, for 6,5 cm3 
2-takter eller 10 cm3 firtak te r.........kr. 970,-

RACERIDER m. 1,6 cm3 gløderørsmotor og 
Graupner RC-anlæg med 2 servoer kr. 1.900,- 
CITYRIDER med el-motor og Graupner RC- 
anlæg med 2 servoer .....................kr. 1.400,-

Leif O. Mortensen 
Hobby
Nørremarksvej 61 
DK-9270 Klarup 
Telefon 08  31 94  2 2
Giro 9 00 00 62

Åbningstid:
M an da g-fred ag  kl. 13.00-18.00

BONANZA, spændvidde 1.625 mm. For 10 cm3 
m otor.................................................kr. 1.095,-

FUTABA CONQUEST 4-kanals AM 27 MHz m
1 servo .......................................... kr 9 2 5 ,.
Samme med 3 servoer ........  .....' Λ 1QC·’

GRAUPNER D8 med 1 servo, AM 27, 35 eller 40
MHz ..................................................kr. 990,-

ROBBE STARION FM 35 — 4-kanals RC-anlæg 
med 1 servo.....................................kr. 1.125,-

Solarfilm  mv.
Solarfilm: 1,25 m .............................kr. 24,-

5.00 m ...............................kr. 100,-
1,25 m metallic ............... kr. 27,-
5.00 m metallic ................kr. 110,-

Solarspan: 1,83 m ..............................kr. 45,-
1,83 m metallic ............... kr. 50,-
5.00 m ...............................kr. 115,-

Solartex: 2,00 m .............................kr. 70,-
5.00 m ...............................kr. 168,-
2.00 m Silver ...................kr. 75,-

Solartrim: 0,32 m ..............................kr. 22,-
0,32 m metallic ............... kr. 24,-

LIBERTY SPORT, spv. 1.445 mm. For motor fra 
8 til 15 cm3 ....................................... kr. 1.080,-

KADET SENIORITA, spændvidde 1.600 mm. 
For 4-6 cm3 motor ...........................kr. 495,-

ZLIN AKROBAT, spændvidde 1.780 mm. For 10 
cm3 m oto r........................................ kr. 980,-

Forskellig t tilbeh ør til a t  
have m ed  p å  flyvep ladsen
Rossi el-starter 
12 V, 6 Ah akku 
2 V, 5 Ah akku 
Power Panel ..
Digital omdrejningstæller

kr. 300,- 
kr. 250,- 
kr. 95,- 
kr. 225,- 
kr. 298,-
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N Y H E D : Fokker III skalafly ... kr. 648,- 
Spændvidde 1.200 mm. Beregnet for motor 
på 3,5 cm3.

SPAR 800,- kr.
Spar 800,- kr. på Futaba 
5-kanal PCM  Conquest 
FM 35 med tre servoer. 
Pris før kr. 3.350,-,
NU K UN kr. 2.485,-

Futaba guld-anlæg
Futaba 7 FGK med 4 ser
voer, akkus & lader.

Kr. 4.150,-

Demotilbud
Robbe PCM Supra sender og modtager, 
til .........................................  kun kr. 1.950,-

RC-helikopter
KAVAN Lockheed 286 L ... kun kr. 5.950,-

RC-anlæg
Futaba 4-kanal sæt, 27 MHz,
m ed 1 servo ........................kun kr. 995,-

Tidsskrifter
Vi forhandler fagtidsskrifterne Flug, Mo
deil, RCM&E, Model Airplane News.
Ring til os og køb et abonnement på et af dis
se blade.

Graupner starter ....................kun kr. 395,-

Robbe lader .......................................... kr. 295,-

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rødovre, tlf. 01 70 19 04

Vi sender overalt! Robbe Terra Top FMS m. 1 servo kr. 1.399,-

f  ~  Λ
Alt i modeltilbehør, byggesæt. RC 
anlæg, fly-, bil-, skibsmodeller.
Forhandling af alle kendte mærker. 
Modelbygning, reparation, reservedele.

HADERSLEV HOBBY
v. U. B. Modelservice 
Storegade 79, 6100 Haderslev 
Telefon 04 52 43 44
Åbent ma.-ti. 12-17.30, to.-fre. 10-19.30, lø. 10-13, ons. lukket

V __________ _____________ /

K S S  H O B B Y
RC
Mandag kl. 14-19

Futaba,
brændstof
mm. 
Ring til 
KSS!

V
KSS, Rødovrevej 47, 2610 Rødovre 

01-41 29 98 J

KØBENHAVN
Udover de sædvanlige mangfoldigheder 
af træ lister - balsa - finér - rør - tråd 
silicone - lim - værktøj -  bygge- og 
skalategninger ti! fly og skibe m.m.m. 

- har vi det fornøjeligt i

m m iL & HOBBY
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K. 
Tlf. 01-14 30 10
Ma.,· ti. to, fr. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket!

MÅLØV

Alle mål i trælister, krydsfiner, bal
satræ. Fittings til fly og skibe. Tids
skrifter.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv 
Tlf. 02 65 23 33
Å b e n t h ve rd a g e  13-17.30, lø rda g  10-13.00 j

RANDERS
Vi kan levere et bredt udvalg af 
kvalitetsprodukter fra f.eks. Modelhob, 
Multiplex, Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og 
elektronik.

Randers Elektronik & Hobby
Klostergade 5, 8900 Randers 
Telefon 06 42 58 15

W

X-Cell, Schluter & 
Heim helikoptere
Reservedele til X-Cell, Schliiter 
og Heim. Råd og vejledning 
med bygning og flyvning.

BATRONIC
K løvervæ nget 26 
5935 Bagenkop  

Telefon 09 56 14 67 
efter 18.30: 09 56 19 24

M 1,0 M 1,2 M 1,4 M 1,6 M 1,7 
M 2,0 M 2,5 M 3,0 osv.........

Alt i boltevarer, skruer, skiver & møtrik
ker i stål, messing, rustfri & nylon.
Pænt udvalg af håndværktøj og file til 
modelbygning.
Send kr, 6,00 i løse frimærker og få til
sendt katalog. Du kan også besøge for
retningen i åbningstiderne:
Mandag ............................ kl. 19.00-21.00
O nsdag............................. kl. 19.00-21.00
Lørdag .............................. kl. 13.00-16.00n
S A R S C O é /
H A N D E L A  ■.

Richard Storgaard 
Maj Allé 138, 2730 Herlev 

02 91 90 91 — Giro 1 74 96 1 7



I 1 4 4 7 3  ΰ ϊ

Evergreen
T erra Top er et anlæ g, der 
fra »fødslen« h a r  utallige 
m uligheder. D ertil kom m er, 
at anlægget kan udbygges 
m ed forskellige m oduler. 
R obbes store tilbehørs

p rogram : Servoer, regu la to 
re r  m m . gør anlæ gget o p ti
m alt.
Et godt og stabilt m ellem 
klasseanlæ g til en yderst 
rim elig  pris.

kompletu* ro bbe-p rogram  — nu l. 
dansk  vejledende prisliste — kan 

købes hos din forhandler.

H rokke
fremtidens fritid

Generalagentur, import og engros:

M aae to ft-D M I, Postbox 3008, 8900 R an d ers , tlf. 06 44 75 44


