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BIPLANER
Puppeter........................................... kr. 898,-
ScoA................................................ kr. 998.-
Ultimate 1030.................................... kr.1550,-

TigerMoth..........................................kr. 998,-
Se omtale her i bladet!

KUNST FLY

Puma III, højvinget............................ kr. 498,-
Puma III, lavvinget............................. kr. 545,-

Capriolo..............................................kr. 950,-
Gringo.................................................kr. 920,-
Eagle..................................................kr. 745,-
FourStar.............................................kr. 298,-
Eagle 25 færdig fly.............................. kr. 998,-

TRAINER FLY
Westerly..............................................kr. 398,-
Bravo20..............................................kr. 545,-
Taxiill..................................................kr. 648,-
Heron højvinget..................................kr. 598,-
Heron m. færdig vinge.........................kr. 798,-

SVÆVERE
.............kr. 350,-
.............kr. 375,-
.............kr. 425,-
.............kr. 1385.-
.............kr. 1285,-
(tilbud) kr. 1598,- 
(tilbud) kr. 1998,-

Blue Phoenit.. 
Sunny2000.... 
Sunny 2000 el
MpxAvanti....
MpxAlpna.....
ASW22.........
ASW22el......

Ny adresse:

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen 
Nørregade 4 * 8500 Grenå 
Giro 9 72 92 08

Robbe-Futaba 
er nu samlet undet ét -  

det vil give os alle en fordel!

Nye priser på 
GRAUPNER RC sæt:

Tlf. 86 32 66 03
Telefontid: 1 4 - 1 7  
(lørdag 1 0 -1 2 )

M C 15 ...........................................................kr. 2148.-
MC 16 ...........................................................kr. 2498,-
X347.............................................................kr. 3496,-

Spørg om prisen på andre sæt.

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

ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE 11-17.30 -  LØRDAG 9-13

JULE
TILBUD
MPX Europa Sprint 
M.4MS11 seroer 
ladeledninger og 
løse 600 Maacuer
TILBUD

1 9 1 9 , ·

ZERO .40..................................... kr. 862,00

Robbe radianlæg til gi. pris
til Graupner/Futaba........................ kr. 165,-
1 MC 1 8 ....................................................... kr. 3434.-
1 F 14 m. acuer................................kr. 1695,-
1 F 14 grundsæ t..............................kr. 1295,-

MULTIPLEX SERVO MS 11
til Graupner/Futaba ... kr. 165,- 
4 stk............................ kr. 600,-

2020 sender m. 1400 Ma ac- 
cu, modtager og krystaller

kr. 2596,- MESSERSCHMITT kr. 826,00

0 S 10  FP R/C med dæmper.......... ...k r. 4 4 1 ,00
OS 15 FPR/C med dæmper......... ....k r . 5 52 ,00
OS 20 FP R/C med dæmper......... ....k r . 5 67 ,00
OS 25 FP R/C med dæmper......... ....k r . 5 98 ,00
OS 35 FP R/C med dæmper......... . . .k r . 6 3 9 ,00
OS 40 FP R/C med dæmper......... . ..k r . 6 8 5 .00
OS 25 FPR/C uden dæmper........ .... kr. 4 9 9 ,00
OS 35 FP R/C uden dæmper........ . . .k r . 5 3 0 ,00
OS 40 FP R/C uden dæmper........ ...k r. 5 7 7 ,00
OS 25 SF R/C med dæmper......... . ..k r . 8 5 3 .00
OS 40 SF R/C med dæmper......... . ..k r . 1 147 ,00
OS 46 SF R/C med dæmper......... ...k r. 1 242 ,00
OS 61 SF R/C med dæmper......... . . .k r . 1708 ,0 0
OS 32 SF R/C ABC m, dæmper.... . ..k r . 1078 ,00
OS 40 SF R/C ABC m. dæmper.... ....k r . 1162 ,0 0
OS 46 SF R/C ABC m. dæmper.... ... kr. 1267 ,0 0
OS 26 FS Surpass m. dæmper..... ....k r . 1267 ,0 0
OS 40 FS Surpass m. dæmper..... . . .k r . 1496 ,0 0
OS 48  FS Surpass m. dæmper..... . . .k r . 1 714 ,00
OS 7 0  FS Surpass m. dæmper..... . kr. 2 1 5 9 ,0 0
OS 91 FS Surpass m. dæmper..... ..... kr. 2 516 ,00
OS 120 FS Surpass m. dæmper

og pumpe....................................... kr. 3 498 ,50

OS MOTORER:

MIDTSJÆLLANDS HOBBYHANDEL
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Eraupner har det hele
Julen er over os igen. Du kan endnu nå at skrive en Graupner-model, et RC-anlæg eller noget tilbehør på din 
ønskeseddel. Du kan også nå at købe en stor gave »Fra mig -  Til mig«. En anden idé kunne være at ønske sig 
et GRAUPNER hovedkatalog, så du i ro og mag i juledagene kan planlægge vinterens og forårets indkøb.
Køber du GRAUPNER, køber du kvalitet. Har din forhandler ikke lige det, du ønsker, så har GRAUPNER, 
Danmark, landets mest komplette lager, og vi leverer fra dag til dag. Service er hos os i højsædet.

SVÆVEFLY GRAUPNER har et meget bredt program. Fra de mindste modeller til storsvævere. Byggesæt
tene er i den kendte GRAUPNER kvalitet med perfekte byggetegninger.

ELEKTROFLY GRAUPNER er også her foran. Udviklingen går meget stærkt. Vi har mere end 25 elektrofly -
rigtig mange er næsten-færdig-fly. Køb om formiddagen -  flyv om eftermiddagen. Samtidig har 
vi alt i tilbehør til elektroflyvning.

MOTOR FLY GRAUPNER har mere end 30 modeller i kataloget. Mange er næsten-færdig-fly. Der er model
ler for enhver smag.

HELIKOPTERE GRAUPNER har gennem de sidste år haft både den berømte HEIM-mekanik i to versioner +
diverse minihelikoptere. Nu findes også VOLL-mekanikken til 7,5 com motor og den nye fanta
stiske populære UNI-mekanik til 10 ccm motor. UNI-mekanikken kan bruges med firetaktsmo-
tor.

RC-ANLÆG GRAUPNER dækker hele spektret fra den prisbillige FM-314 over 414-4014 og 6014 til compu
terradioerne mc-15, mc-16, X-347 mc-17, mc-18 og flagskibet mc-20. Alle sættene leveres min. 
med en 7-kanals modtager.

SERVOER m.v. GRAUPNER har 18 forskellige servoer i programmet, så alle forhold kan dækkes. Der er f.eks.
en vingeservo på 24 gram med en trækkraft på 4,0 kg. Se hele servoprogrammet i hovedkata
loget. Der findes også i programmet mere end 25 forskellige elektroniske fartregulatorer.

OS-MOTORER GRAUPNER har mere end 60 forskellige OS-motorer i programmet. Fra den store stjernemotor
og boxermotorer over Wankelmotoren til den lille 10 FP-motor. Alle firetaktsmotorer er også på 
lager i Danmark.

ELEKTROMOTORER GRAUPNER har markedets største udvalg af elektromotorer. Det dækker fra de største håndla
vede motorer over det store program af standardmotorer med og uden kuglelejer til de mind
ste mikromotorer. Alle modelformål kan dækkes.

Du kan i vort katalog finde alt det, du behøver for at dække netop dit behov. GRAUPNER er simpelthen det 
modelhobbyfirma, der har det mest komplette program. Som et eksempel, se på propeller. Vi har den berømte 
komplette serie af de grå Super Nylon propeller. Vi har serien af PROFI-propeller. Vi har skubbe-propeller, 
træpropeller, trebladede propeller, oldtimer-propeller, specialpropeller og en stor serie af klappropeller. Bl.a. 
derfor betaler det sig at have -  og bruge -  et GRAUPNER hovedkatalog.

Det hele er kvalitet fra

Ernupner
f im u n n n r  ^  Andersen Hobby ApS, Aniægsvej 1-3,9620 Aaiestrup

Intet salg til private, men tlf. 98 6413 33 opgiver gerne nærmeste forhandler
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•AVIO NIC·GODT NYT FRA

Overtagelses
tilbud
GÆLDER ARET UD!

Hvem kommer først?

FUTABA FF-7 SUPER |
med DS PCM modtager.
4stk.3001 kugleleje servoer, 
akku i sender og modtager, 
samt ladekabler.

Drømmeanlægget, der har det hele fra starten, (begrænset antal)

!.......... # »

k r .  4 0 9 5 , -

Et lille udvalg af modeller...
MOTOR MODELLER
FLAIR PUPPETEER BIPLAN,

1524 mm..................................... kr. 892,-
FLAIR MAGNATTILA MONOPLAN........kr. 676,-
FLAIR BARONETTETRIPLAN,

1245 mm.....................................kr. 820,-
FLAIR FOKKER DR1 TRIPLAN,

1854 mm.....................................kr. 1440,-
FLAIR SE5ABIPLAN, 1295m m ............kr. 850,-
CAP MOSQUITO, 1600 m m ...............kr. 1640,-
CAP TIGER MOTH, 115,1800 m m .....kr. 1645,-
MPX BIG LIFT Slæbefly, 2225 m m ..... kr. 1550,-
MPX CAPRIOLO Kunstflyver,

1390 mm.....................................kr. 870,-
FOSS ACRO-WOT, Lawinget,

1473 mm.....................................kr. 990,-
FOSS WOTS-WOT, Biplan, 1219 mm .. kr. 1295,-
PILOT FOURSTAR 1204 H, 1890 mm ..kr.1750,-
SIG PIPER J-3,1800 m m ................... kr. 690,-
SIG PIPER J-3,1 /4 ,2670 m m ............kr. 1720,-
SIG KOMANDER, 1575 m m ..............kr. 758,-
SIG P-51 MUSTANG, 1625 m m .........kr.1130,-
SIG RYAN STA, 1830 m m .................. kr.1342,-
SIG CITABRIA, 1750 mm................... kr.1044,-
SIG LIBERTY SPORT, 1448 m m ........kr.1095,-
SIG BONANZA, 1625 m m ................. kr. 1075,-
SIG KING KOBRA, 1473 m m .............kr. 888,-
SIG SKYBOLT, Biplan, 1295 m m ...... kr. 1065,-
SIG SPACEWALKER, 113,2642 mm kr. 2980,-

SIG SPACEWALKER, 1/4,1985 mm kr.1590,-

ROBBE DO-IT,Fun Flyer, 1250 mm....... kr. 625,-
ROBBE PUMA40, Kunstflyver,

1400 mm........................................kr. 895,-
GRP CHINOOK, Ultra Light,

1985 mm.....................  Tilbud kr. 785,-
GRP TAXI SPORT,

1600 m m ,...................  Tilbud kr. 995,-
GRP KWIKFLYE,

1510 mm.....................  Tilbud kr. 995,-

Velegnede begynder modeller
MFA YAMAMOTO,

Trækrop/Skumvinger....................kr. 568,-
MFA NEW YAMAMOTO,

Glaskrop/Skumv............................ kr. 733,-
FOSS WOT-4MK2,1321 mm................. kr. 750,-
FOSS UNO WOT, 1550 m m .................... kr. 750,-
IKA TRÆNER 40..................  Tilbud kr. 595,-
IKA TRÆNER 60..................  Tilbud kr. 695,-
MPX BRAVO 20, Træner, 1400 mm.....kr. 500,-
MOHOB COYOTO OLYMPIC,

1450 m m ,.....................  Tilbud kr. 470,-

Svæve modeller
MOP BLUE PHOENIX, 2000 m m ...........kr. 280,-

SIG RISER, 2000 m m .............................kr. 350,-
SIG RISER 100,2540 m m ..................... kr. 630,-
SIG SOPHISTICATED LADY,

2000 m m .......................................... kr. 500,-
MPX FLAMINGO CONTEST,

2870 m m ........................  Tilbud kr. 1695,-
MPX ALPINACS, Storsvaever,

4000 m m .......................................... kr. 2270,-

FJERNSTYRINGS ANLÆG -  
ROBBE/FUTABA
Det længe ventede FC-16 computeranlæg er nu på 
lager
Anlæg m. PPM modt. 1 stk. 3001 servo.... kr. 2475,- 
FC-18m.PPM modt. 3 stk. 3001 servo .. .kr.3800,-
F-16 m. PPM modt. 3 stk. S 148 servo..... kr. 1745,-
F-14 m. PPM modt. 1 stk. S 148servo..... kr. 1395,-

MULTIPLEX
EUROPASPRINTm. PPM modt.

1 stk. MS 11 servo..................................kr. 1295,-
COMBI90 m. PPM modt. 1 stk. MS 11 servo,

akku i sender og m odt.,........  Tilbud kr. 1995,-
COMMANDER MC 2020 m. DS PCM modt.

1 stk. ΝΑΝΟ BB servo, akku i
sender og modt...................................... kr. 3695,-

PROFI MC 3030 m. DS PPM modt.
Europa edition, akku i sender...............kr. 6500,-

GRAUPNER MC 15 m. PPM modt.
1 stk. C 507 servo, akku i sender......... kr. 2395,-

é s
Magnum's motorprogram er blevet udvidet med 
en ny 10 ccm motor, som nu er på lager.

Pris fo r MAGNUM PRO 61 FSR
m/dæmper................................................ kr. 1250,-
Øvrige Magnum program
MAGNUM GP10 m/dæ mper...................kr. 375,-
MAGNUM GP15 m /dæ mper...................kr. 450,-
MAGNUMGP25 m /dæ mper...................kr. 456,-
MAGNUM PRO 25 FSR m/dæ mper........kr. 684,-
MAGNUM GP 40 m /dæ mper.................. kr. 536,-
MAGNUM PRO 40 FSR m/dæ mper........kr. 800,-
MAGNUM PRO 45 FSR m/dæ mper........kr. 840,-
Iøvrigt lagerføres hele OS programmet.

Elektro modeller
GRP ELEKTRO JUNIOR, Svæver,

2100 m m ......................................kr.1246,-
GRP CHERRY, Svæver, 2200 m m ......kr. 1512,-
GRP ELEKTRO-PINK, Svæver,

2060 m m ......................................kr. 798,-
GRP ELEKTRO UHU, Svæver,

1700 m m ......................................kr. 791,-
GRP CHIP, Svæver, 1600 mm............. kr. 890,-
GRP ASW 22 B 270, Svæver,

2670 mm.......................  Tilbud kr. 1590,-
GRP ASW 22 B, Svæver, 3000 m m .... kr. 2165,-
GRP RACE RAT, 1000 m m .................. kr. 764,-
GRP ELEKTRO ALPHA, Svæver,

2800 m m ..................................... kr. 1380,-
MPX ARRIBA, Svæver, 3400 mm....... kr. 2900,-
ROBBETANGENS, Svæver,

2500 m m ..................................... kr. 1895,-
RØDEL HAWKER HUNTER,

1200 m m ,.....................  Tilbud kr. 895,-
RØDEL KOBRA, 900 m m ,........  Tilbud kr. 850,-

TILLYKKE TIL VORE KUNDER  
AVIONIC har fået en ny indehaver, og de 
kan nu fortsat bevare et godt sted at hand
le. Som det blev nævnt i sidste annonce, 
fortsætter forretningen i uændret omfang, 
og De vil fortsat blive betjent af Vibeke og 
Jesper.

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy 
ORACOVER 
MFA England

WIK Modelle 
Metterhausen 
F. Kavan 
SIG USA

AVIONIC har åbent hverdage kl. 09.00-17.00. 
Lørdage efter aftale.
Betalingsbetingelser efter aftale.
Med forbehold fortrykfejl samt kursjusteringer.

PRISLISTE
A V IO N IC 's  PRISLISTE e r nu i A5 fo rm a t og  b live r kons tan t 
ud v ide t m ed endnu  fle re  tin g  -  så rekv ire r den næ ste 
g a ng  du kontakter os.
Det e r nem m ere at bestille  tin g  te le fon isk , nå r m an ha r 
va ren um re ne  -  og  så  ke n d e r m an o g så  p r is e n .... 
AVIONIC’s PRISLISTE-DEN MED DE LAVE PRISER...

■ -A V IO N IC ·  · Violvej 5 · DK-8240 Risskov · Tlf. 8617 56 44* · Fax. 8617 69 86



Radiostyring:
Arild Larsen, Rugmarken 80,
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 63 19 (RC-unionen)
Poul Møller
Morbærvænget 9, Fensmark,
4700 Næstved 
Tlf. 55 54 65 53

Linestyring:
Luis Petersen. Østergårds Allé 28, 
2500 Valby 
Tlf. 36 30 05 51

Fritflyvning:
Jørgen Korsgaard,
Ahornweg 5,
D-2397 Ellund-Handewitt,
Tyskland
Tlf. 009 49 4608 6899 (fraDK).

Medarbejdere ved dette nummer:
Erik Knudsen, Ole Christiansen, 
Benny Juhlin, Lars Pilegaard. Benny 
Steen Nielsen, Ole Steen Hansen 
Søren Nilsson, Jan S. Nielsen, Stig 
Andersen, Ole Jørgensen, Peter 
Alstrup, Niels Book, Klaus Egeberg, 
Niels Lyhne Hansen, Aage Wiberg, 
Jesper B. Rasmussen, Henrik 
Ludwigsen, Keld Ørum Jensen, 
Karsten Jeppesen, Benthe Nielsen, 
René Madsen, Jan Abel, Knud 
Hebsgård.

Redaktion:
Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Kastanievej 4,
5884Gudme 
Tlf. 62 25 20 00

Ekspedition:
Tidsskriftet Modelfiyve Nyt 
Nørrevænget3,
5762 Vester Skerninge 
Postgiro nr. 7 1610 77 
Tlf. 62 2519 29 
(kun automatisk telefonsvarer, 
dertagerimod bestillinger m.v.).

Annonceekspedition:
Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Nørrevænget3,
5762 Vester Skerninge 
Tlf. 62 24 12 55

Udgiver:
Dansk Modelfiyve Forbund 
Hans Jørgen Kristensen, formand 
Ballehøjvej 34,6100 Haderslev

Abonnement og løssalg:
Abonnement for 1992 koster i Dan
mark 172,- for alle 6 numre. I de øvrige 
nordiske lande er prisen kr. 182,- og i 
det øvrige udland kr. 172,- + forsen
delsesudgifter.
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, april, juni, august, 
oktober og december. 
Annoncemateriale skal være os i 
hænde senest 6 uger før 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 til 
unionsmeddelelserne skal dog 
sendes til den relevante unions 
sekretariat.

Oplysninger og meninger
fremsat i Modelflyve Nyts artikler står 
for artikelforfatterens egen regning og 
dækker ikke nødvendigvis 
redaktionens opfattelser.

Redaktionen sluttet d. 28/101992 
Dead-line for nr. 1/93 d. 21/121992 
Nr. 1/93 udkommer d. 10/21993

Modelflyve Nyt 6/92
Noter....................................................  side 6

Modelflyver-krydsord.........................  side 9

R/C Pylon Racing................................. side 10
Benny Steen Nielsen fortæller om 
den første Pylon Race konkurrence 
i Danmark i mange år og om 
Pylon Race i det hele taget.

Skalainspiration:
Tiger Moth...........................................  side 12

Ole Steen Hansen om den gamle, 
hæderkronede dobbeltdækker.

DB-Tiger Moth....................................  side 15
Ole Steen Hansen om et byggesæt 
fra David Boddington.

X-CELL40...........................................  side 18
Søren Nilsson fortæller om en 
begynders erfaringer med denne 
modelhelikopter.

Test af skræntsvæveren
Blue Curry...........................................  side 20

Af Jan S. Nielsen.

Et år med et par F/A-18 Hornet........... side 21
Stig Andersen og Flemming
Christensen har bygget og fløjet 
med denne type.

Flyv Tangens........................................  side 22
-  siger Ole Jørgensen og fortæller 
om sine erfaringer.

RC-venner pr. korrespondance...........  side 24
Af Peter Alstrup.

Besøg hos Rødovre Hobby.................... side 25
-  aflagt af Poul Møller.

Produktinformation............................. side 26
Ny Lasermotor -  JVH NC-lader -
Fan til elmotor -  Ny motor på markedet 
(WMB fra Jamara) -  Robbe/Futaba 
F C 16-Balsa.

Bøger....................................................  side 28
Ole Steen Hansen: F-16 -  Drehen und 
Fräsen im Modelbau -  RC-Motorflug. 
FMT-Extra.

RC-fly under 100 gram........................ side 29
Arild Larsen har besøgt Mogens 
Møller, og vi bringer byggetegninger 
til hans MM Super Mikro II.

Løst og fast
Fra Cirklen..........................................  side 34

Linestyringsreferater
VM i speed......................................  side 35
Gauerslund speed........................... side 36
DM og Hedeslag

i dieselcombat 1992..................... side 36
DM1992.........................................  side 36
Kjoven Open..................................  side 38

RC-referater
Viking F3F Slope Race.................... side 39
EM F3B1992 i Ungarn................... side 44
EMF3C1992..................................  side 47
F3B konkurrence på Sjælland........  side 48
Luftshow 1992 i Falken................... side 49
Open Nordic F3B1992.................... side 50
Elflyvertræf i Frederikshavn..........  side 50
DM Skrænt.....................................  side 51

RC-Unionen........................................  side 51

Linestyrings-Unionen.......................... side 54

Fritflyvnings-Unionen......................... side 55
(Kontaktadresser)

Nyt fra forhandlerne............................ side 56

Indeks 1992..........................................  side 58
Det bragte Modelflyve Nyt i 1992.

Opslagstavlen......................................  side 60

Materiale til 
Modelflyve Nyt nr. 1/93 
skal være grenredaktøreme 
i hænde senest den 
21. december og til nr 2193 
senest den 26. februar.

Forside: 2 gange tysk i Danmark: En tysk modelsvæveflyver og en tysk Tornado ved sommerens 
åbent-hus arrangement på Skrydstrup. Foto: Ole Steen Hansen.
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NOTER

Grenredaktør stopper
En af bladets faste medarbejdere gennem en 
meget lang årrække har desværre besluttet at 
stoppe som sådan.

Det er Fritflyvernes grenredaktør Jørgen 
Korsgaard, som ikke mindst med sine fanta
stisk fine tegninger af fly, udstyr og tilbehør 
gennem årene har hjulpet mange til at få nogle 
af de dejlige oplevelser, som modelflyvningen 
er så rig på.

I tidernes morgen lavede Jørgen Korsgaard 
sammen med den også navnkundige Egon 
Briks Madsen modelflyve-stof til »Hobbybla
det«. I årene 1968-71 var han med i det lille 
team, der bl.a. også omfattede Per Grunnet, 
som lavede de første årgange af Modelflyve 
Nyt, og igen fra 1977 har han været -  som han 
selv udtrykker det -  rimeligt aktiv på dette 
blad.

På den baggrund mener Jørgen Korsgaard 
altså nu, at han med rimelighed kan hævde at 
have »aftjent sin værnepligt« på dette frivilli
ge, ulønnede arbejdsområde.

Det er med lidt blandede følelser, at vi på 
Modelflyve Nyt kun kan give Jørgen ret i den
ne opfattelse. For vi havde nemlig meget ger
ne set ham fortsætte.

Vi nærer imidlertid det håb, at det kun er 
som fast medarbejder, at han stopper, så der 
stadig fra tid til anden kommer bidrag af for
skellig art fra hans hånd til bladet.

Men under alle omstændigheder skal der 
udtrykkes en stor tak for den indsats, han 
gennem de mange år har gjort for Modelflyve 
Nyt.

B. Aalbæk-Nielsen 
Redaktør

En søndag på Amager!
Igen i denne vintersæson vil Modelflyveklub- 
ben Comet afholde det traditionsrige hobby- 
flyvertræf på Amager.

Datoen er fastlagt til søndag den 7. marts. 
Husk at reservere dagen.

En søndag på Amager. Nej, det er ikke et 
syngespil!

Sven Wiel Bang 
fylder 75 år!
En af hovedpersonerne indenfor dansk mo
delflyvning fyldte den 8. oktober 1992 75 år.

Sven Wiel Bang begyndte med modelflyv
ning allerede midt i 30'erne i modelflyvningens 
spæde barndom. Lige siden da har han været 
aktivt med i dansk modelflyvning under en 
eller anden form.

Mange danskeres møde med modelflyvning 
har været bygningen af en af hans FJ-modeller. 
Familie Journalen udgav i perioden fra 1938 til 
1952 tegninger og byggesæt til en række mo
deller -  næsten alle konstrueret af Sven Wiel 
Bang. Der var både simple begyndermodeller 
og avancerede konkurrencemodeller. Model
len FJ-6 var f.eks. en stor svævemodel på ca. 
230 cm spændvidde, som i mange år var inde
haver af den danske varighedsrekord.

Også som medforfatter til mange modelfly
veres »bibel« -  Bang, Thinesen og Weishaupts 
»Modelflyvesport« -  er Sven Wiel Bang kendt. 
Mange har i den bog hentet inspiration og 
ideer til konstruktion og bygning af deres mo
deller. Både under sin uddannelse som inge
niør og sit senere arbejde hos fremstillerne af 
de danske KZ-fly -  Kramme og Zeuthen -

En lille solstrålehistorie

Vi har modtaget en lille solstrålehistorie fra 
en modelflyverkone i Haderslev RC. Som hun 
selv skriver, kan hun ikke lade være med at 
fortælle den, og her er historien:

Min mand, Kaj Robert Hansen, Haderslev 
RC, har ikke meget andet i sit hoved end 
modelflyvning. Han har haft to blodpropper i 
hjernen, den første i april 1984, den anden her 
i februar 1992. Han mistede noget af sin hu
kommelse første gang; anden gang blev vi rig
tig bange, da gik det ud over talen, men gud
skelov kom den tilbage.

Træning og atter træning har gjort, at Kaj i 
dag har bygget flere modelfly og har nu en stor 
flot jumbomodel Cap 21. Han har lige fået 
certifikat trods det, at han bliver 64 år til janu
ar.

Derfor: giv ikke op, kære venner, hvis I 
bliver ramt af noget. Man kan komme i gang

Sven Wiel Bang er fortsat særdeles aktiv som 
modelbygger, og her ses han med sit seneste 
projekt.

fandt han tid til at være en energisk formand 
for Dansk Modelflyver Forbund samt til at 
deltage i mange modelflyvestævner.

Senere grundlagde Sven Wiel Bang sit eget 
hobbyfirma på Kongevejen i Lyngby, og 
»Bangs Hobby Teknik« vil være kendt af man
ge. I denne periode var der ikke megen tid til 
aktiv modelflyvning. Interessen var der hele 
tiden, så da firmaet for en del år siden blev 
solgt, begyndte han igen at bygge modeller -  
mest store svævemodeller med radiostyring. 
Så sent som i sommeren 1992 blev hans nyeste 
model færdig og prøvefløjet med fint resultat. 
Og som medlem i Dansk Modelflyve Veteran
klub holder han interessen for »gamle dage« 
ved lige.

De 75 år fejres af Sven Wiel Bang med en 
rejse jorden rundt -  typisk for hans aktive og 
energiske natur.

Fra danske modelflyvere -  tak for din inter
esse og dit arbejde gennem de mange år. Til
lykke med de 75 år!

Erik Knudsen

igen, hvis viljen er der. Kaj har haft nogle 
fantastisk gode venner i Haderslev RC, som 
har hjulpet ham. Især har det knebet med at 
starte den store model, for han er en lille og 
tynd mand.

Tak til Kais og mine gode venner i Hader
slev RC.

Hilsen Inger

Sidste skrig i skala

Nu skal motorerne ifølge englænderne også 
være i skala.

Malcolm Chapman har bygget en Desoutter 
Mk 1 med en 18 ccm Cirrus motor i 1/6 skala. 
Arthur Bodily har i 1/5 skala lavet en roteren
de Rhonemotor, der er blevet monteret på en 
Sopwith Pub, ligeledes i 1/5 skala.

Ole Chistiansen



Suveræn importør

Sidste frist
for abonnementsfornyelse

For nogen tid siden er der udsendt 
girokort til fornyelse af abonnement 
på Modelflyve Nyt fra 1993.

Skulle enkelte endnu ikke have fået 
betalt, beder vi om, at det sker sna
rest, så vi slipper for det både tids- og 
omkostningskrævende arbejde med 
at skulle udsende rykkere.

Er girokortet blevet væk, kan et nyt 
rekvireres hos bladets forretningsfø
rer på adressen:

Modelflyve Nyt 
Nørrevænget 3 
5762 Vester Skerninge

Bemærk venligst, at medlemmer af 
RC-Unionen og af Linestyrings Unio
nen, der modtager bladet gennem dis
se unioner, betaler for det gennem de
res kontingent til unionerne.

Denne henvendelse er altså kun 
rettet til bladets abonnenter.

Verdensnyhed i Grenå. 
Djurslænding bygger 
jet-motor til modelfly.
Sådan lød en overskrift i Dagbladet Djursland 
den 21. sept. 1992.

Det er Lars Nøhr fra Grenå Modelflyve- 
klub, der har bygget en jetmotor. Men når 
avisen skriver, at det er en verdensnyhed, må 
vi nok sige, at det er en sandhed med modifi
kationer.

Det, der var en verdensnyhed, var det semi
nar, som blev afholdt i sommer i Dragør om

gasturbinemotorer, hvor konstruktøren af ver
dens første modelgasturbinemotor, Kurt 
Schreckling, holdt den første forelæsning om 
hans modelgasturbinemotor.

Dette seminar var i RC-unionens regi. Vi 
har en video fra seminariet. Gasturbinemoto
ren fremstilles på licens i Frankrig, prisen er 
temmelig høj, et godt stykke over kr. 20.000.

Herhjemme har vi så vidt vides kun to mo
torer endnu. Lars Nøhrs er den ene, og så er 
der to klubmedlemmer i Falken, som også har 
konstrueret en motor efter Kurt Schrecklings 
tegninger. Denne motorvil vivende tilbage til i 
en artikel senere.

Al

En god indsats
Demonstration af modelfly 
Fra Modelflyveklubben Gudenå har vi modta
get denne lilie notits.

Modelflyveklubben Gudenå havde den 18. 
og 19. august inviteret alle interesserede til at 
overvære, hvordan der arbejdes i modelflyve
klubben Gudenå. Samtidig kunne man se, 
hvad denne sport har at byde på, både af social 
og sportslig karater. Vi kan jo godtvære enige 
om, at en meget vigtig side af sporten er det 
kammeratlige samvær.

Der var demonstration af alt, hvad klubben 
kunne få i luften, så de mange fremmødte fik 
virkelig et godt indblik i, hvad modelflyvning 
kan byde på. Klubbens elevfly Bravo-20 med 
dobbeltstyring blev flittigt brugt, da alle, der 
ville prøve at være »pilot«, fik en tur i luften. 
Der kunne jo blive et nyt medlem af klubben. 
Det meget store fremmøde af klubbens med
lemmer med deres modeller og den meget 
dygtige indsats viser, at de ønsker, at andre 
også må blive »bidt« af flyvedillen.

Der blev spurgt ud om priser, hastigheder, 
rækkevidde og meget mere. For man har jo

Efter megen eksperimentering med min We- 
bra motor fandt vi ud af, at strålespidsen/røret 
var skyld i miseren. På trods af, at garantien 
var overskredet med Vi år, og flertallet af 
klubkammeraterne ikke mente at det ville gav
ne -  end ikke indenfor garatien -  fik jeg et 
komplet nyt sæt uden beregning.

Det og en lignende episode fra et andet 
medlem gør, at jeg vil udråbe Vestergård (We- 
bra importøren) til Danmarks uofficielt bed
ste serviceforhandler.

OY... (navnet er RC-redaktionen bekendt).

Modelflyveklubben Gudenå

Jysk Jet
I september dukkede Lars Nøhr, Grenå Mo- 
delflyveklub, for en kort bemærkning op fra 
sit brændkammer for at demonstrere sin ny- 
og hjemmekonstruerede jetmotor ved en PR- 
udstilling for modelflyvning i Grenå. De man
ge gæster på udstillingen så imponeret og må
bende til, men mon ikke det var de færreste, 
der helt forstod, hvilken modelflyveteknisk 
sensation de var vidne til.

Lars har i en længere periode nærmest ar
bejdet på fuld tid for at udvikle maskinen. 
Udviklingsarbejdet er siden kommet et stykke 
længere, men i skrivende stund har motoren 
endnu ikke været i luften.

OSH

hørt om modelflyvning, men sådan i virkelig
heden, hvordan man gør det, var noget andet.

Dette og meget andet fik man så svar på her, 
ganske gratis og uforpligtende. Vi havde selv
følgelig lånt RC-unionens net. Sammen med 
erfarne piloter gav det den optimale sikkerhed 
derved, at der skabtes en god spærring mellem 
publikum og det flyvende materiel. For det er 
en vigtig ting at holde en høj standard her. 
Sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed igen.

Det var i øvrigt et af de mange arrangemen
ter i forbindelse med den lokale »Randers 
Ugen«, og så havde vi et pragtfuldt vejr.
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54 skalafly-tegninger

Vores tidligere gamle medlem, manden der 
har restaureret det gamle ambulancefly »Mo- 
nospar«’en, der står på flyvemuseet i Billund, 
har samlet på tegninger fra udenlandske mo
delflyveblade. I alt har han samlet tegninger til 
54 gamle skalafly. En oplagt chance for inter
esserede skalamedlemmer.

I kan komme i forbindelse med Ove 
Alexandersen igennem mig. Her følger listen; 
gem den, du får muligvis brug for den senere!

Benny Juhlin

Airspeed Oxford I 
Stinson Reliant SR-5 
Supermarine Splitfire I & I IA 
Fairey Flycatcher I 
Focke-Wulf FW 190 A-3 & A-8
Bristol Beaufighter TT 10
De Havilland Mosquito NF XV
DH85 Leopard Moth
Junkers Ju 88 A-l & A-4
Vickers Wellington I
Westland Widgeon III A
Grumman F8F Bearcat
DH89A Dragon Rapide (RAF. Dominie)
Avro Lancaster BI
DH89A Dragon Rapide (erstatn. for 78)
Curtiss SB2C Helldiver
Percival P10 Vega Gull
B.A. Swallow 2
De Havilland Puss Moth
Westland Wapiti IIA
Miles M3B Falcon
Blackburn Bluebird IV
De Havilland Moth Minor
Hawker Tomtit
Dart Kitten II
Luton Minor (JAP Engine)
Chrislea Super Ace 
Boeing FB-5 
Fokker DR1 
Fokker Cl
Armstrong Whitworth Siskin III A 
Brewster F2A-1, F2A-2 & F2A-3 Buffala 
Bristol MK II, MK IIA Bulldog 
Avro 504 K 
Messerschmitt 109 E 
Royal Aircraft Factory FE 2b 
Heston Phoenix 
DH 84 Dragon 
Bouglas SBD Dauntles 
De Havilland DH 16 
Halberstadt CL II 
Boulton Paul P 71A 
Vought F4U Corsair 
Lockheed Vega 5 
North American P51-D Mustang 
Republic P47D Thunderbolt 
Grumman TBF/TBM Avenger 
Douglas TBD Devastator 
Grumman F4F Wildcat 
Grumman FGF Hellcat 
Auster III, IV &V 
Sopwith Snipe, 7F1 
Avro 641 Commondore 
Lockheed Orion 9D

ζ ' r Sn
, r ^  tv

l·  <$ 

o

Heldig 7’er!
En af konkurrencerne i Grenå Modelflyve- 
klubs årlige sommerdyst var denne gang en 
»heldig 7’er«.

Konkurrencen bestod i, at piloten skulle 1) 
slå en 7’er med to terninger i klubhuset, 2) 
løbe fra klubhuset ud til sit optankede, på 
startbanen ventende fly, 3) starte motoren, 4) 
starte, lave 3 loops og lande modellen igen på 
flyvepladsen i så hel stand, at den skulle kunne 
flyve igen.

Konkurrencen var meget underholdende og 
en ægte fly-for-fun test, da den bestod af så 
mange enkeltdele, at klubbens normale favo

ritter ikke nødvendigvis behøvede at løbe med 
al hæder og ære.

Det viste sig også, at der var så tilpas mange 
stresselementer, at når piloterne endelig kom i 
luften, var det bestemt langtfra alle, der fløj 
taktisk klogt -  faktisk blev der fløjet flere 
unødvendige store landingsrunder, lavet loops 
i for stor højde etc. Hvad der er så nemt at få 
øje på, når det ikke er en selv, der står og 
sveder bag senderen!

Peter på billedet har -  som man kan se -  en 
model, der netop skulle være klar favorit til 
konkurrencen -  men han vandt ikke. Det kneb 
med heldet under punkt et.

OSH

Engelske skalamestre
Ved de engelske mesterskaber, der blev af
holdt på RAF flyvepladsen Fairford, vandt 
Duncan Hutson skalaklassen F4C med den 
Tiger Moth, der kan læses om i rubrikken 
»Nyt fra forhandlerne«.

I skala-klassen »Flying only competition«, 
hvor det kun er flyvningen, der bedømmes, 
blev han nr. 6 med en Scirrocco. Denne klasse 
vandt den kendte konstruktør Brian Taylor 
med en meget flot Harvard IIB. Harvard’en, 
der har en Laser 150 motor, fløj også med i 
F4C-klassen, hvor den blev placeret på en flot 
3. plads.

PNM

Vedr. stof til bladet
Med henvisning til anmodning om stof, artik
ler og resultater, som ønskes bragt i Modelfly
ve Nyt, skal vi gøre opmærksom på følgende:

Stoffet skal være relevant modelflyvestof.
Hvis man ønsker at få bragt tests af forskel

lige komponenter, skal diagrammer m.v. være 
afprøvet, så der ikke kan være tvivl om brug
barheden.

Referater og resultater skal være fra arran
gementer og konkurrencer, som er optaget i 
de respektive unioners stævnekalendere. Re
sultater fra »Fly for fun«-arrangementer og 
lignende vil ikke blive bragt.

Hans Jørgen Kristensen 
Formand for I  IS Modelflyve Nyt

EM-revance i luften
I augustnummeret af det tyske FMT kunne 
man læse en opfordring til at deltage i SMSK’s 
verdensomspændende postkonkurrence, der 
blev afholdt den 27. september. Opfordringen 
havde 2 fodnoter, og læserne måtte så vælge 
den mest passende. Noterne lød:

-  Når det nu ikke lykkedes i fodbold, må vi 
prøve det med modelfly.

-  Da det gik så godt i fodbold mod Dan
mark, kan vi jo også prøve med modelfly.

Noterne var skrevet dagen før EM-finalen -  
så det er spændende at se, om en hel flok 
hævngerrige tyskere har fløjet »post«, eller 
om de helt har opgivet ævret.

PNM

Modelflyver-krydsord
Også dette års jule-modelflyver-krydsord er 
udarbejdet af Lars Pilegaard.

Løsningerne skal sendes til 
RC-Unionens sekretariat 
Rugmarken 80,8520 Lystrup 

senest lørdag den 2. januar.

Blandt de rigtige løsninger trækkes der lod om 
følgende præmier:
1. Pilot byggesæt til motorflyet QB15H-II.
2. Ole Steen Hansens bog »F-16«.
3. Bogen om radiostyrede Modelfly.

8
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R/C Pylon Racing
Af Benny Steen Nielsen

Der har i september været afholdt den første Pylon Race konkurrence i 
Danmark i flere år. Benny Steen Nielsen fra den arrangerende klub Comet 
fortæller i denne artikel lidt om stævnet og om, hvad Pylon Race i det hele 
taget er.

Pylon Racing med R/C flymodeller flyves 
i mange lande. I flæng kan nævnes Eng
land, USA, Holland, Sverige og Tysk
land. Skemaet i fig. 1 giver en oversigt 
over, hvilke klasser der flyves i de enkelte 
lande. Skemaet skal dog kun tages som 
retningsgivende, da det er muligt, at der 
er flere lande, der flyver pylon, og som 
evt. har egne klasser, der ligger ud over 
de her viste.

Det er klasserne Club 20 og FAI, der 
ser ud til at være de mest udbredte, men 
der er stor forskel på disse klasser. For 
lidt bedre at forstå modellerne følger her 
en forklaring på de mest udbredte pylon 
klasser.

Club 20 klassen
Denne klasse er startet i England, som et

En af de flytyper, der anvendes til Pylon Racing, 
er denne Sport 40 model »Polecat··.

fornuftsbetonet alternativ til FAI klas
sen. Motorstørrelsen er 0.21 cu inch (3,5 
ccm) med frontindsugning (FI) og si
deudstødning (SE). Ingen motortuning. 
Ingen resonanspotter. Lydpotter skal væ
re godkendt. Propel skal kunne købes i 
almindelig handel. Modellen skal over
holde definerede mål. Og der er ingen 
regler om skalalighed med fuldstørrel
sesfly.

Reglerne i denne klasse har været 
uændrede siden midten af 70’erne, hvil
ket har givet klassen mange tilhængere 
og god stabilitet. Farten på langsiderne 
er op imod 200 km/t. På fig. 2 ses banen, 
der benyttes i Club 20 klassen.

Pylon klasse Sv
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Quickie 500 X X 0.40 Nej

Formular 1 X (X) 0.40 Ja

Club 20 X X X X X 0.20 Nej

Sport 40 X X 0.40 Nej

FAI X X X X X X X 0.40 Ja

Skemaet viser i hvilke lande de forskellige Pylon klasser flyves. Fig. 1

FAI klassen
International pylon klasse med regelsæt 
fra FAI. Motorstørrelse 0.40 cu inch (6,5 
ccm). Alle former for tuning tilladt så
som motor, resonansrør, kulfiberpropel- 
ler, gløderør mm. Brændstof kun 80/20. 
Modellen skal være semiskala og skal 
overholde regler om atvære genkendelig 
i forhold til originalflyet.

Modellerne flyver meget stærkt (ca. 
250-270 km/t på langsiderne), de støjer 
enormt meget, er dyre og kræver en vir
kelig dygtig pilot ved pindene.

Støjen fra motoren er et meget stort 
problem i denne klasse.

Sport 40 klassen
Inden for de sidste par år er denne klasse 
blevet uhyre populær i England. Der an
vendes motorer på 0.40 cu inch (6,5 ccm) 
med FI og SE. Motoren skal være type
godkendt til klassen sammen med lyd
dæmperen. Motoren må ikke tunes. 
Brændstof med 5% nitro. Specialpropel
ler er ikke tilladt. Modellen skal være 
semiskala. Fart på langsiderne er knap 
200 km/t.

Quickie 500 klassen
Anvendes som introduktionsklasse til 
FAI 40. Der anvendes 0.40 cu inch (6,5 
ccm) motorer, der ikke må tunes. Plana
realet er 500 kvadrattommer. Modeller
ne har firkantet krop og vinge. Klassen 
har -  med undtagelse af Tyskland -  ikke 
rigtig fået fodfæste i Europa.

*
Deltagerne i Comets Club 20 konkurrence den 
26. september.

Fra venstre er det Anders, Benny Stig, Ma
thias og Morten, der blev vinder af Comet Cup 
92, samt Morten, Benny Steen og Michael.
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Pylon Race i Danmark
I en periode fra slutningen af 70’erne til 
begyndelse af 80 erne blev der fløjet Py-
IO" tR“ ' C1“b 20 bassen, me!i i de 
sidste 10 ar har der ikke været fløjet kon
kurrencer i denne klasse.

De fælles københavnske modelflyve- 
klubber vil nu forsøge at få sat gang i 
Pylon Racing i Danmark i Club 20 klas
sen.

Modelflyveklubben Comet afholdt 
den 26. september »Comet Cup 92« for 
Club 20 modeller, dog således, at man 
undtagelsesvis tillod 0.25 cu inch motor
er at deltage.

Stævnet var ikke annonceret i Model
flyve Nyt, men vi havde fået telefonen i 
gang, så vi var 6 deltagere, da det gik løs. 
Vi fløj efter engelske regler og bane, dog 
med den undtagelse, at vi kun fløj 5 om
gange mod de normale 10.

Vi havde en god dag med nogle gode 
race, og i Comet fik vi vores første erfa
ringer i Club 20 racing. Det bliver be
stemt ikke sidste gang, vi afholder »Co
met Cup« konkurrence i Club 20 klassen.

Skal du med ud og race, så byg en 
model, der overholder de engelske Club 
20 regler, både hvad angår model og mo
tor. Mangler du de engelske regler, sa 
send mig en frankeret svarkuvert til 5 A4 
sider, så sender jeg reglerne til dig. Hvis 
du vil have en snak om Pylon Racing, er 
du velkommen til at ringe til mig.

Benny Steen Nielsen
Solvænget 8
2791 Dragør
Tlf.3253 6014

11



Scalainspiration:

Tiger Moth
Tiger Moth i træningsfarver fra starten af anden verdenskrig. Bemærk, at den underste vinge har 
lysere camouflage end resten af flyet. Den lyse firkant bag cockpitterne er et gas-advarselspanel. 
Man anså det for en mulighed, at tyskerne kunne finde på at angribe med giftgas (og havde 
forresten store lagre af gasbomber klar til at give igen med).

Næppe noget navn fra den engelske flyindustris barndom fremkalder så 
mange dybe suk efter gode-gamle-dage som de Havil land. Og næppe 
nogen af de Havil lands typer vækker den samme mængder minder som 
DH 82 Tiger Moth.

Af Ole Steen Hansen

Tigeren var født som militær-fly, og de 
fleste har tjent som sådan, men typens 
lange liv og stadige popularitet skyldes 
ikke mindst, at den har levet et nyttigt liv 
som civilfly, siden kanontordenen holdt 
op i 1945. Og den er vel stadig den type 
dobbeltdækker, der flyver flest af rundt 
omkring i verden. Nok hører den til i 
kategorien »sjældne fly«, men skulle man 
engang være heldig at få en flyvetur med 
slipstrøm i ansigt og hår, er det mest 
sandsynligt, at det bliver i en Tiger Moth, 
det kommer til at foregå.

Stamtræet
Mens de fleste engelske flyfabrikker i 
mellemkrigsårene overlevede takket væ
re indirekte statsstøtte i form af produk
tionsordrer på urealistisk små serier mili
tærfly, byggede de Havilland først og 
fremmest sin fabrik op ved at sælge en 
stribe små civilfly.

Efter et par mindre succesfulde typer 
præsenterede fabrikken sin DH60 Moth 
i 1925. Flyet var udstyret med en 60 he
stes Cirrus motor. Det er denne tidlige 
Moth-udgave, der ligger til grund for 
Modelflyve Nyts Fløjtemarie.

Moth blev en bragende succes, og 
mange steder i verden var ordet Moth 
synonymt med »lille dobbeltdækker til 
privat brug«.

Moth’en blev udviklet gennem flere 
modeller som fx Gipsy Moth (med mo
torer fra 100 til 120 HK) og den stjerne- 
motorudstyrede Genet Moth.

Den sidste motor i rækken blev Gipsy 
Major på 130 HK. Udgaven med denne 
motor hed Moth Major og adskilte sig fra 
de tidligere ved at have langt bedre udsyn 
frem over næsen, da motoren havde 
hængende cylindre.

Den væsentligste udvikling i selve fly
stellet sås på DH 60M. For at holde til de 
barskere forhold andre steder i imperiet 
blev denne model tilbudt med en krop af 
svejsede stålrør i stedet for den traditio
nelle krydsfinerskasse.

Tiger Moth
Med de to sidste udviklinger i den origi
nale Moth er vi efterhånden tæt ved Ti- 
ger’en. De Havilland håbede, at RAF 
ville være interesseret i deres Moth ud
styret med stålrørskrop og den hængen
de Moth Major motor. Det var RAF så
dan set, men der var problemer med det 
forreste sæde, hvor RAF-instruktørerne 
skulle tilbringe deres arbejdsdage. Det 
var for svært at komme ud af det i en fart 
med en faldskærm på. Kunne der gøres 
noget ved det?

Det kunne der, og DH 82 Tiger Moth
’en kom dermed til verden uden tegnin
ger, beregninger og lange dybsindige kon
struktionsmæssige overvejelser. I en han

gar ved fabrikken tog man simpelthen og 
flyttede den øverste vinge frem foran det 
forreste cockpit. Herved kom vingens 
opdrift for langt frem i forhold til flyets 
tyngdepunkt, og for at råde bod på det 
savede man et stykke af de bagerste ho
vedbjælker. Vingen fik nu en svag pil
form, og forholdet mellem opdrift og 
tyngdepunkt var tilbage, hvor det skulle 
være.

Senere erfarede man, at vingetipperne 
på de bagudbøjede vinger kom for tæt på 
jorden. Det problem blev løst ved at save 
lidt af stiverne, således at underste vinge 
på en Tiger Moth har lidt mere V-form 
end den øverste.

Mændene, der udførte dette arbejde, 
forestillede sig næppe, at deres fly skulle 
blive prototypen til over 8.000 efterfølge
re!
Men Tiger Moth blev en succes i RAF og 
mange steder i det civile liv. Ikke fordi 
den var specielt behagelig at flyve i, ex
tremt kunstflyvningsdygtig eller hurtig. 
Tiger Moth var først og fremmest meget 
solid, så den kunne holde til mange af 
elevernes uheldige landinger, og så tilpas 
svær at flyve, at der blev stillet krav til 
dem. Endelig kunne der trods alt laves en 
del kunstflyvning i den. Og så kom den på 
det rette tidspunkt i verdenshistorien, 
hvor RAF skulle have uddannet i tusind
vis af unge mænd til at flyve i den anden 
verdenkrig.

Radiostyret 1:1 Tiger
Til brug ved skydeøvelser fremstillede de 
Haviland en speciel udgave med traditio
nel krydsfinerskrop. Flyene gik under be
tegnelsen DH82B Queen Bee.
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Duncan Hutsons utroligt nydelige kvart-scala Tiger Moth. På det originale foto er det faktisk kun 
størrelsen af græsstråene, der afslører, at der er tale om en model.Queen Bee var radiostyret! Senderen 

var en stor kasse på godt 700 kg udstyret 
med 9 knapper. Anlægget var program
meret, så fe et tryk på »3« betød »højre 
drej«, »6« »stigning« o.s.v. Når Queen 
Bee fløj fra flådens skibe, var den udsty
ret med pontoner, og til hjælp ved landin
gen var den forsynet med en wire, der 
rørte jorden (eller vandet), kort før flyet 
landene. Når dette skete, blev motoren 
automatisk stoppet, og højderoret ført 
tilbage, så den radiostyrede 1:1 maskine 
udførte en nogenlunde anstændig tre
punktslanding.

For scalabyggere, der hader cockpits, 
kunne Queen Bee måske være en inter
essant udgave af DH82, da den til tider 
fløj med begge cockpits overdækket.

De 420 Queen Bee, der blev bygget, 
hjalp godt til med at hæve standarden 
blandt de engelske luftværnsskytter, og 
flere opnåede at gennemføre mere end 
20 flyvninger, før de blev ramt og styrte
de.

Som et kuriosum kan nævnes, at Que

en Bee ikke havde krængeror. Den rigti
ge Tiger var alligevel ret sløv på disse, og 
Queen Bee’erne klarede sig (ligesom fle
re typer Tiger Moth modelfly) glimrende 
uden.

Kunstflyvning
En kort beskrivelse af alt det, Tiger Moth 
fly har været blandet ind i, er ikke mulig. 
Så lad mig blot her nævne et par eksem
pler, som illustrerer, hvor alsidig Tiger 
Moth’en er/var.

C. Turner-FIughes var en fremragende 
kunstflyvepilot, der i 30’erne fløj med 
Alan Cobhams flyvende cirkus. I en Ti
ger Moth udstyret med en carburator, 
der tillod rygflyvning, gennemførte han 
på et år 2.328 loops, 2.190 rulninger og en 
del andre manøvrer bl.a. 40 omvendte 
faldende blade, og han tilbragte 170 fly

vetimer på hovedet. Hans slutnummer 
var at flyve over publikum på hovedet i 
30 meters højde og vinke ned til deres 
måbende ansigter (denne manøvre skal 
man selvsagt ikke prøve at efterligne med 
scalamodellen på modelflyvepladsen!).

En anden pilot i samme branche fik en 
20 cm lang pind monteret på vingespid
sen og brugte den over 800 gange til at 
demonstrere, hvor galant han var. Dette 
foregik ved, at han kom flyvende og med 
pinden på vingen samlede et lommetør
klæde op, som en ung dame meget pas
sende tabte et tilsvarende antal gange 
ved sommerens luftshows. Et glimrende 
eksempel på, at en ekspert kunne styre 
en Tiger Moth utroligt præcist!

I efterkrigstidens England blev nogle 
Tiger Moth ombygget specielt til kunst
flyvning. Dette omfattede bl.a., at forre
ste cockpit blev lukket til og tanken flyt
tet fra den øverste vinge og herned. En 
Tiger Moth har også direkte få ombygget 
forkanten for at få bedre rygflyvningse
genskaber.

Tiger Moth har naturligvis også været 
brugt til wing walking. Speciel berømmel
se opnåede en Tiger Moth d. 11 august 
1963 ved atvære den første flyvemaskine, 
der krydsede Den engelske Kanal med 
en ung dame stående på den øverste vin
ge!

Krigstiger
I sommeren 1940 var England virkelig på 
spanden, og i forventning om, at der ville 
blive brug for alle krigsfly, udstyrede 
man et antal Tiger Moth til at møde den 
forventede tyske invasion.

Dette foregik først og fremmest ved, at 
der blev lavet ophæng til 8 små bomber 
under kroppen. En overgang arbejdede 
man på at lave hylder i cockpittet til

Mange andre de Havil land fly kom til at hedde noget med Moth. Fox Moth var således et taxifly, hvor 
vinger, motor og hale var genbrug fra Tiger Moth’en. Kroppen var af krydsfiner og rummede en 
kabine til max. 4 personer og en pilot bagude i et åbent cockpit -  en pæn last med en motor på 130 
HK.

Denne Fox Moth er en plasticmodel i 1:32 ombygget af et Tiger Moth byggesæt. Byggesæt til 
radiostyrede modeller kunne på tilsvarende vis ombygges, hvis man da ikke vælger at bygge helt 
efter købt eller egen tegning.
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Jackaroo varen Tiger Moth ombygget således, at der kom et firesædet kabine-biplan ud af det. Ialt 
26 blev fremstillet. Flyet her var blandt 10 Jackaroos, der mellem 1958 og 1963 ved Wiltshire School 
of Flying sammenlagt kom op på 40.000 flyvetimer.

Tiger Moth har naturligvis også fløjet med pon
toner.

håndgranater, men man droppede ideen, 
da en medarbejder spurgte, hvad der vil
le ske, hvis piloten tabte granaten ned i 
bunden af cockpittet, efter at sikkerheds
pinden var trukket ud.

Et mere fantasifuldt våben blev afprø
vet på billeder i fuld størrelse af Hitler og 
Mussolini. Det var en lang kniv, som kun
ne sænkes på en pind under flyet. Ideen 
var, at den skulle bruges til at skære hul i 
faldskærmssoldaters skærme og iøvrigt 
til at angribe dem på jorden.

Heldigvis -  ikke mindst for de piloter, 
der skulle flyve Tiger Moth’erne på så
danne hasarderede missioner -  blev der 
ikke brug for dem i disse krigsroller.

Tiger Moth’en kom først og fremmest 
til at bidrage til nazismens fald ved at 
uddanne i titusindvis af piloter. På travle 
dage kunne man omkring en engelsk fly
veskole se 30 (eller flere) Tiger Moth i en 
uendelig strøm lette, stige, dreje omkring 
pladsen, lande, lette etc. -  uden radio
kontakt med hinanden.

Modeller
Tiger Moth er, som man kunne vente, 
særdeles populær som modelfly. Fra di
verse forlag findes en række tegninger til 
alt fra fritflyvende til radiostyrede mo
deller. Fra det engelske Argus forlag er 
eksempelvis tegning FSR 197 en gummi

motordrevet Tiger Moth på 1.118 mm i 
spændvidde (den mest populære gummi- 
motordrevne scalamodeltegning, forla
get har). FSP 555 er en fritflyvende Tiger 
for motorer omkring 1,5 ccm, og R C 1131 
er en meget detaljeret RC-tegning (1.346 
mm spændvidde), der giver et godt ind
tryk af den rigtigte Tigers opbygning.

Naturligvis har også en række fabrik
ker Tiger Moth på programmet som byg
gesæt. Lad mig blot nævne nogle:

Mercury Models har fx lavet et lille 
sæt til en Tiger med en spændvidde på 
omkring 85 cm -  et af de projekter, jeg 
har haft liggende i guderne må vide, hvor 
mange år. Den kan bygges som fritflyven

de, men jeg ender nok med at lave en 
miniradiomodel ud af den. Sættet er 
gammelt, men skulle efter sigende stadig 
forhandles i England.

DB-models har et godt sæt på marke
det i 1:6. Det er sikkert det, der har den 
bredeste interesse, og det bliver beskre
vet i en artikel for sig.

Den hidtil flotteste Tiger Moth model 
kommer uden tvivl fra Duncan Hutson i 
England. Hans forsøg på at lave »det 
endelige« Tiger Moth byggesæt er blevet 
smukt modtaget i den udenlandske mo
delpresse, og modellen blev placeret som 
nummer to ved Woodvale Rally 1992. 
Byggesættet indeholder mange prefabri-

Flollandsk Tiger Moth med forstørret halefinne ved KZ-rally i Stauning. Den større finne skulle gøre 
det lettere at komme ud af et spin.

Får i ulveklæder. En del Tiger Moth modelfly lider en grum skæbne, hvad bemaling angår. Men det 
hænder også, at noget lignende overgår 1:1 fly. Denne Tiger Moth optræder således ret umotiveret i 
farver tilhørende Royal Flying Corps omkring 1917 og derudover med en civil registrering!

kerede dele, nydelige gummi-scalahjul 
udviklet specielt til denne model, scala- 
rigtig flad rigning og meget andet. For at 
lette transporten af den færdige model er 
over- og underplan på begge sider bygget 
sammen, således at man kun skal løsne 4 
bolte og 2 møtrikker for at skille model
len ad.

Uden tvivl modellen for den totale Ti
ger Moth freak, men også en model, der i 
England koster det samme som 7 DB-Ti- 
ger Moth’er.

Men nok snak for nu!
Var det ikke bedre at smutte ud i bal- 

sastøvsfabrikken og bygge en smuk gam
mel dobbeltdækker med sjæl og person
lighed?
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DB-Tiger Moth
»Det er en dejlig flyver,« udtalte Peter B. Nielsen fra Grenå Modelflyveklub, 
da jeg kom slæbende med min nye DB-Tiger Moth. Han mente nok først 
og fremmest sin egen model bygget efter samme byggesæt, forden har 
han haft så mange gode oplevelser med. Jeg kan kun bekræfte hans 
erfaringer. En DB-Tiger Moth er en glad flyvemaskine!

Af Ole Steen Hansen

Slægten
Ligesom den orginale Tiger Moth er ud 
af en stor fornem familie, er DB-Tiger 
Moth i 1:6 ud af en tilsvarende fornem 
slægt indenfor modelflyveverdenen.

Det startede tilbage i tiden med det 
David Boddington-designede byggesæt 
DB-Moth 20, som siden er udkommet 
som folde-ud-tegning i RCM&E og her
fra lånt videre til Modelflyve Nyt, hvor 
den måske er blevet mest kendt under 
navnet Fløjtemarie.

20’er udgaven af Moth blev efterfulgt 
af et byggesæt til en større udgave for 
40-motor, kaldet Moth 40. Strukturen i 
de to modeller var stort set ens.

Endelig kom der i december 1986 en 
tegning til Tiger Moth for 20-motor i 
RCM&E og lidt senere så endelig bygge
sættet til Tiger Moth for (som det hed
der) firtaktsmotorer i størrelsen 40-50.

Alle fire modeller er udmærkede se- 
mi-scala modeller, men Tiger Moth’en, 
som her beskrives, er en tand mere nøjag
tig end de øvrige.

Alle 4 modeller minder meget om hin
anden i konstruktionen, og er man ikke 
blevet forskrækket over Modelflyve Nyts 
Fløjtemarie, er der heller ingen grund til 
at blive det over DB-Tiger Moth. Vel er 
et biplan lidt vanskeligere end den typi
ske træner eller lavvingede krængerors- 
model, men for sin ulejlighed får man så

også et modelfly med betydeligt mere 
personlighed.

løvrigt ejes DB models ikke længere af 
David Boddington. Det efterhånden 30 
år gamle firma har senest d. 1. oktober 
1992 skiftet ejer igen og drives nu af to 
modelfolk med sammenlagt over 60 års 
modelerfaring bag sig.

Filosofien
Inden jeg går videre med at beskrive byg
gesættet, er det rimeligt kort at slå fast, 
hvad filosofien bag David Boddingtons 
modeller er.

DB har altid først og fremmest været 
søndagspilotens designer. Det er ikke de 
perfekte scala-modeller, man får i DB- 
byggesættene. Det er modeller, som er 
(forholdsvis) nemme at bygge, nemme at 
flyve med, robuste og som sådan egnede 
til den meget store gruppe almindeligt 
dødelige modelflyvere. Modelflyvere, 
som gerne på rimelig kort tid vil have en 
model op at flyve, som rimeligt ligner et 
forbillede -  fx en Tiger Moth.

Snakker vi om den perfekte scalamo- 
del, ville et perfekt byggesæt blive urime
ligt dyrt og kun henvende sig til den me
get lille gruppe af modelbyggere, der har 
tiden/lysten/evnerne til at stræbe efter 
det perfekte.

Vil man have den perfekte Tiger 
Moth, skal man altså ikke købe en DB 
Tiger og forsøge at modificere den. Fej
lene i vingen alene omfatter bl.a., at mo
dellen har 10 ribber i stedet for 13.

Modellens dimensioner ligger meget tæt op ad 
originalflyets. Det er mere i detaljerne, afvigel
serne fra 100% skala ligger.

Tæt på som her vil man måske derfor savne 
detaljer, m en...

... heroppe generer det ikke, og man er ikke et 
sekund i tvivl om, at det er en DH82 Tiger Moth, 
der kommer forbi.

Ribiets (de små extraribber ved for
kanten) rækker længere bagud end på 
originalen. Der er voldsommere bag
kantliste -  på originalen rækker ribberne 
helt ud til bagkanten af vingen. Endelig 
er profilet tykkere og med flad undersi
de.

Men der en ingen point for at brokke 
sig over disse afvigelser. De gør modellen 
nemmere at bygge, og hele ideen bag en 
DB Tiger er, at man hurtigt skal have en 
model op på himmelen. Heroppe kan 
man ikke se disse småting, og så kan man 
glæde sig over, at man har en model, der 
ikke døde en super-scalamodellens stille 
død på byggebrættet, men som rent fak
tisk kom op og ligne en Tiger Moth mel
lem skyerne.

Vær opmærksom på, at indtrykket af 
en rigtig Tiger Moth, når vi kommer lidt 
på afstand, i højere grad end af antallet af 
ribber afhænger af den rigtige bemaling.

løvrigt har DB lavet nogle meget 
smukke, nøjagtige scalamodeller, og teg
ninger til flere af dem kan købes hos 
Argus-forlaget.

Byggesættet
En brun papkasse med et enkelt farvefo
to på -  og så vælter det ellers ud med 
stumper, når man åbner den. Ingen er i 
tvivl om, at der er tale om et engelsk 
byggesæt.

Faktisk er det en imponerende mæng
de udskårne trædele, man skal holde styr 
på. Dette lader sig heldigvis nemt gøre 
takket være et meget logisk nummersy
stem. Træet i mit sæt var af gennemgåen
de god kvalitet. Enkelte dele - ikke 
mindst ribberne -  var dog lidt unødven
digt hårde (og dermed tunge). Slægtska
bet med Moth 40 byggesættet viser sig 
ved, at ribberne har et lille hak til balsa
beklædningen, som findes på oversiden
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Billedet her giver et indtryk af modellens konstruktion. Bemærk, at Tiger Moth’en har opbygget 
bagkrop, hvor Fløjtemarie har plader. Forskellen i konstruktion er helt i stil med forskellen i 
konstruktionerne på originalflyene.

af vingen i Moth 40. For at spare på Tiger 
Moth’ens pris har DB-models uden tvivl 
genbrugt Moth 40-ribberne i Tiger Moth 
byggesættet, og det fordrer så, at bygge
ren skal pudse toppen af ribbberne væk 
for at fjerne hakket. I stedet for balsabe
klædningen på forkanten skal man så ud 
af vedlagt træ skære de små forkantrib
ber, og man ender med at have en mere 
scala-rigtig vinge.

Foruden trædelene er der et glasfiber- 
cowl og diverse metaldele.
Posen med skruer, hængsler og andre 
dimser virker lidt mindre velvalgt, og jeg 
valgte at erstatte en del af materialerne 
her. Alt i alt må prisen på byggesættet 
siges at være rimelig -  andre byggesætfa
brikanter tager betydeligt mere for en 
Tiger Moth med næsten 150 cm vinge
fang. Selvom andre måske også vil vælge 
at erstatte enkelte ting her og der, er der 
stadig stort overskud i forhold til andre 
byggesæt i samme størrelse.

Bygningen
Som sagt, har man bygget en Fløjtemarie, 
er der ikke de store problemer. Det er 
ikke en begyndermodel, og jeg har ikke 
tænkt mig at gennemgå bygningen fra A 
til Z. Blot vil jeg nævne enkelte detaljer, 
som andre måske kan have gavn af.

Byg vingerne først, for der er brug for 
dem, når kroppen skal laves. Brug god 
tid, når stativet, der forbinder krop og 
overvinge skal limes fast. Der er mange 
linjer, der skal flugte og passe sammen. 
Begge vinger (både over og under) skal 
helst skrå lige meget bagud -  og så skal 
den underste vinge have mere V-form 
end den øverste (tegningen har nogle pa
pirskabeloner, der hjælper med at få 
vinklerne rigtige). Det kan tage lidt tid, 
men det er vigtigt, at man ikke skynder 
sig her.

Halefladerne er (på nær sideroret) af 
massiv balsa. I vejledningen til Tiger 
Moth 20-tegningen fra RCM&E skriver 
David Boddington selv, at man kan bygge 
dem alle op af pinde for at give et mere 
scalarigtigt udseende. Samme råd kan si
ges at gælde for Tiger Moth byggesættet. 
Det ville se mere rigtigt ud -  og det ville 
også være en anelse lettere. Min Tiger 
krævede 250 g bly i næsen. Den var na
turligvis bygget med byggesættets massi
ve haleflader (man er jo ansat til at prøve 
produktet af). Skulle jeg bygge en til, vill 
jeg gøre en extra indsats for at lette ha
len.

Med hensyn til motor havde jeg ikke 
lige en firtakter -  og ej heller penge til at 
købe en. Så valget stod mellem min gam
le OS 35FP eller OS 46SF. Sidstnævnte 
motor blev valgt først og fremmest på 
grund af vægthensyn. Efter at have prø
vet modellen i luften har jeg ikke fortrudt 
valget. 35’eren ville have været lige svag 
nok, og selvom OS 46 SF omvendt er 
rigeligt stærk, så er der jo ingen, som 
forbyder en, at stille gaspinden på andet 
end fuld gas!

En Tiger Moth flyves fra det bagerste cockpit, 
når man er alene i  luften. Pilot kan ikke undvæ
res i en model med åbent cockpit. Figuren kan 
evt drejes lidt for at give lidt mere liv. En Tiger 
Moth pilot vil sjældent stirre lige frem, da udsy
net hen over næsen ikke er ret godt på jorden.

Bygget fra kassen ender man med en 
nydelig Tiger Moth med nogle fine scala- 
detaljer, fx olietanken bag cowlet. Hvor 
mange extra detaljer, man så selv vil sæt
te på, er et spørgsmål om smag og behag. 
De gør modellen tungere, men lidt extra 
vægt kan den bestemt også tåle (specielt 
foran). Jeg har ladet min DB-Tiger Moth 
stå, som man ender med den fra kassen 
(bortset fra ganske enkelte mindre modi- 
ficationer, der ingen rolle spille for aero
dynamik og vægtforhold). Så kan læser
ne se, hvordan det ser ud -  og jeg kan selv 
senere sætte mere på (rigning ikke 
mindst!), hvis tid og lyst skulle melde sig.

Beklædningen
Farverne på min Tiger er dem, som an
vendes i Cambridge Flying Group i Eng
land, efter sigende det eneste sted i ver
den, hvor man den dag i dag kan komme 
ind fra gaden og tage privatflyvercertifi
kat på en Tiger Moth.

Det er med gul krop og sølvvinger. G- 
AOEI har foruden en fortid som RAF

træner også været i krig, da den fløj med 
81 Squadron i Frankrig, inden den engel
ske hær blev smidt ud i foråret 1940.

Den gule krop blev fint klaret med 
solarspan, som er passende stærkt. En 
sølvdopet vinge illuderes ikke bedre end 
med silver-solartex. Ikke det letteste ma
teriale, men et materiale, der bare ligner. 
Jeg kunne naturligvis også have sparet 
halevægt ved at have brugt fx solarfilm, 
men her gik jeg altså efter max-scalalig- 
hed.

Jeg endte på en samlet vægt på 2.750 g 
-  nøjagtigt de 250 g, som blyet vejede 
mere end fabrikkens prototype. Det gi
ver en planbelastning på 42 g/dm2. Da 
biplaner siges kun at have 75% effektivt 
planareal i forhold til monoplaner, kan 
man udregne planbelastningen til 56 g/

Originalen i Cambridge. Cambridge Flying 
Group anvender i dag farver fra den berømte 
London Flying Club, som holdt til på de Havil- 
lands flyveplads Stag Lane i mellemkrigsårene. 
Her lærte berømtheder som Jean Batten og 
Amy Johnson at flyve. Eneste forskel er, at 
Cambridge Tigrene i dag ikke har de store bog
staver over og under vingerne.
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DB-Tiger Moth ved siden afDB-Moth 20. Forskellen i størrelse, skyldes forskel i scala og perspektiv
virkning. I virkeligheden var begge fly lige store. Man ser tydeligt forskellene og lighederne mellem 
de to fly.

dm2, hvis vi vælger kun at regne med det 
teoretisk reducerede planareal. Under 
alle omstændigheder en model med lav 
planbelastning.

Flyvningen
Så endelig ud på flyvepladsen.

At samle modellen går hurtigt, tanke 
op, checke rækkevide på sender og så 
ellers i gang.

Første dag på pladsen blæste det no
get, og Tiger Moth’en lettede nærmest 
ved halv gas. Ved take-off holder man 
fuldt højderor og fører roligt gaspinden 
frem. Halen løfter sig, man letter lidt på 
højderoret, og kort efter er man på vin
gerne. Modellen har hverken kraftig ten
dens til at gå på næsen eller til at svinge i 
startløbet.

I luften ligner den absolut en Tiger 
Moth -  og det var netop formålet med 
dette byggesæt. Gaspinden næsten helt 
tilbage og så langsomt rundt på himlen. 
En rigtig Tiger flyver trods alt ikke mere 
end 125 km/t.

Den erfarne Tiger Moth pilot Tony 
Haig-Thomas skrev engang om den rigti
ge Tiger Moth, at rorharmoniseringen 
var dårlig. Specielt var der et misforhold 
mellem det ret effektive højderor og de 
sløve krængeror. Min model er absolut 
skala på dette punkt. Krængerorene vir
ker langsomt, og man skal arbejde med 
det til gengæld ganske effektive sideror 
for at lave harmoniske drej. Nævnte 
andet medlem af Grenå Modelflyveklub 
har samme erfaring med krængerorene 
på sin DB-Tiger Moth.

Vi prøver et loop. Med en OS 46SF i 
næsen er der absolut ikke problemer 
med kræfter, men lad os beholde gaspin
den tilbage og prøve et rigtigt Tiger loop. 
Næsen sænkes, så nålen på fartmåleren 
kryber langsomt opad. Tonen fra vindens 
sus i bardunerne stiger. Ved 105 knob 
trækker vi pinden og presses ned i sædet, 
mens næsen bevæger sig op over hori
sonten. Nu dukker jorden op i synsfeltet 
-  men på hovedet. Farten er gået af Ti- 
ger’en, og G-påvirkningen er nede om
kring 1, d.v.s. at vi føler det fuldstændigt 
normalt her i toppen af loppet. Men jord 
og himmel har byttes plads. Check, at 
vingerne ligger vandret, og lad så næsen 
falde ned mod jorden igen, mens vi luk
ker for gassen. G-påvirkningen stiger, da 
vi retter op, men snart flyver vi pænt 
ligeud.

Med lidt fantasi og indlevelse var man 
selv med deroppe.....

Vi prøver et tønderul. Når det gøres 
med krængeror og højderor alene, bliver 
det nærmest blot til et skævt loop. Kræn
gerorene når næsten ikke at virke, før 
højderoret er færdigt med sit arbejde. 
Altså tager vi også sideroret i brug og får 
et langt bedre resultat.

»Luftakrobatik er pragtfuldt i en Tiger 
Moth -  så længe man ikke har brug for 
krængerorene,« mener Tony Haig-Tho
mas.

Et par lave, langsomme forbiflyvninger 
giver mulighed for nærmere at studere 
ens værk også ellers ned til landing.

DB-models anbefaler, at man flyver 
Tiger Moth ind til landing med nogen 
motor på og så reducerer gassen, lige før 
man tager jorden. Metoden fungerer 
godt og giver smukke trepunktslandinger.

Begynderflyet?
En DB-Tiger Moth er ikke noget begyn
derfly, hvad bygningen angår -  og dog 
skal man være varsom med for kontante 
udtalelser her.

Et par af de sidste nye medlemmer i 
Grenå Modelflyveklub har præsteret at 
bygge modeller i en standard, der absolut 
har imponeret mere erfarne folk. Begyn
derbygning er også et spørgsmål om, hvor 
megen håndværksmæssig erfaring og/el- 
ler flair for mekanik begynderen er i be
siddelse af!

DB models hævder, at man sagtens 
kan flyve en DB Tiger som første model 
efter træneren. Dette kan så til gengæld 
bestemt bekræftes -  modellen er meget 
nem at have med at gøre. Ikke mindst,

hvis man gør rorbevægelserne i højrepin
den lidt mere harmoniske ved at lade 
modellen styre på højde/sideror, som jeg 
har forsøgt mig med.

Når nu krængerorene fungerer så 
sløvt, bestemte jeg mig nemlig til at prø
ve, om modellen ikke lige så godt kunne 
flyves som højde-/siderorsmodel. Et par 
stik blev byttet om i modtageren, og et 
par servoretninger vendt efter check af 
rorenes bevægelser (ja, ja, jeg ved godt, 
at dette er en absolut uautoriseret an
bringelse af side- og højderor på sende
ren!).

Modellen fungerer fint blot med de to 
ror -  som den den gamle 1:1 radiostyrede 
Queen Bee jo altså også gjorde (Queen 
Bee er beskrevet i min artikel om Tiger 
Moth’s historie). Al normal flyvning gli
der smukt, og man kan så tage krængero
rene i brug ved de manøvrer, hvor det 
kræves. Forholdvis uerfarne modelbyg- 
gere, der måske ikke vil kaste sig ud i at 
lave krængeror, kan altså sagtens flyve 
modellen uden.

Vi har prøvet at lade helt uerfarne folk 
flyve DB-Tigeren på en åbent-hus dag 
med denne rorfordeling. Det gik mindst

17



Flotte de Havilland scalahjul fra Duncan Hutsons model. Hjulene forhandles også separat.

lige så godt som at lade dem prøve almin
delige trænere. Faktisk udtalte en af vore 
erfarne instruktører ved navn Frode Jen
sen efter at have prøvet den, at han fandt 
DB-Tigeren bedre flyvemæssigt som be
gynderfly end så mange deciderede be
gyndermodeller!

Men når alt kommer til alt, vil en tradi
tionel træner nok være det bedste som 
allerførste model. Om ikke andet, så for
di det trods alt er lidt mere besværligt 
med den indkapslede, omvendte motor,

og fordi der trods alt er mere model at 
reparere på, hvis skæbnen skulle vise sig 
fra sin sorthumoristiske side under lan
dingsøvelserne!

Læsestof
Vejledninger på dette område ses sjæl
dent i byggesætsanmeldelser; men der 
kunne være nogle læsere, der var interes
serede?

Alt er på engelsk -  mig bekendt findes

ingen væsentlige bøger om flyet på 
dansk.

Vil man vide, hvor mange fejl og afvi
gelser ens Tiger Moth har i forhold til 
rigtig scala, kan man ikke købe noget, der 
er meget bedre end »Aeroguide Classics 
Number 6 -  Tiger Moth«, et nyudgivet 
hæfte med fine tegninger, farver og fotos 
af en mængde detaljer. Den korte tekst er 
skrevet af Ray Rimell. Det fås i engelske 
bogbutikker og måske hos en dansk im
portør?

En længere historie og andre farver 
kan ses i det gamle Profile Publications 
no 132, som ikke længere kan købes, men 
bibliotekerne kan hekse.... jeg vil tro, de 
kan skaffe hæftet (evt. indbundet med en 
8-10 andre i serien).

Går man efter den mest komplette hi
storie, der til dato er skrevet om Tiger 
Moth’en (men som mangler scalabygge- 
rens detaljefotos, tegninger og farveske- 
maer), er Alan Bramson og Neville 
Birchs »Tiger Moth Story« problematisk 
godnatlæsning, for man falder ikke i 
søvn, men læser til den lyse morgen! Når 
man så har læst den, kan man nærmest 
slet ikke lade være med at bygge en RC- 
model. Og DB Tiger Moth’en er slet ikke 
den værste at kaste sig ud i.

Hvilket minder mig om, at jeg hellere 
må komme ned og sætte laderen til -  det 
kunne jo blive Tiger Moth vejr i week
enden!

Byggetsættet, der ligger til grund for 
denne anmeldelse, var venligt stillet til 
rådighed af Djurs Hobby, Grenå.

Af Søren Nilsson

Efter i en årrække at have fløjet med 
radiostyrede modeller med faste vinger 
fik et besøg i en hobbyforretning gjort 
mig interesseret i at lære kunsten at styre 
en modelhelikopter.

I kraft af et meget favorabelt tilbud på 
en »billig« helikoptertype beregnet til en 
30’er motorstørrelse øjnede jeg en chan
ce for, at det ville blive rimeligt, rent 
økonomisk, at komme i gang. Den stod 
både på nyt anlæg (computeranlæg), heli 
og ny motor.

Inden jeg faldt for fristelsen til at an
skaffe det gode tilbud, valgte jeg dog at 
søge gode råd hos piloter i NFK samt at 
læse de sidste års udgaver af Modelflyve 
Nyt, der havde heliartikler af forskellig 
art.

Da lørdagen oprandt, og jeg ankom til 
NFK’s flyveplads, var der faktisk en heli i 
luften. Den blev kastet rundt i de mest 
vilde manøvrer, loops, roll og stall turns. 
Det viste sig, at piloten Henrik Rasmus

sen var ude at lege lidt med en X-Cell 40, 
som ikke indgik i hans normale konkur- 
rencesamling.

Jeg fik en lang snak med ham og blev 
anbefalet at starte med en 60’er størrelse 
med det samme og en Heim/Vario meka
nik samt et godt computeranlæg.

Det var ikke lige den historie, jeg hav
de håbet på at høre, da investeringen 
pludselig var i størrelsesordenen 12.000 
kroner og ikke som håbet 6-7.000 kroner.

Jeg valgte dog at investere i et compu
teranlægunder alle omstændigheder; det 
kan man jo altid bruge til andet end heli- 
flyvning!!

Efter en lang snak med Jess hos Avio
nic, som forøvrigt gav en meget fin vej
ledning, faldt valget på et Futaba FC18 
anlæg.

Jeg brugte derefter en uges tid på at 
lege med anlægget og lære de fleste

En begynders erfaringer med modelhelikopteren

X-CELL 40
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funktioner i programmerne. Det blev 
næsten sjovere end at flyve.

Efter endnu et besøg hos NFK blev jeg 
enig med Henrik om, at han egentlig ikke 
havde brug for den ellers velflyvende X- 
Cell 40, og jeg købte den derfor af ham. 
Da jeg hentede modellen, brugte vi en 
times tid på at installere mit anlæg i he- 
li’en og grovprogrammerede det.

Inden weekendens premiere fik jeg la
vet et begynderunderstel ud fra ideen i et 
tidligere MFN bestående af elektrikerrør 
og store flamingokugler 10-15 cm i diame
ter.

Første dag på pladsen hjalp Henrik 
mig med at trimme modellen. Det bestod 
stort set kun i mindre justeringer i sende
rens programmer, da modellen allerede 
havde flere flyvetimer på bagen.

Jeg gik derefter i gang med den svære 
kunst, »hover«.

Denne dags flyvninger gik med at flyve 
fra den ene ende af flyvepladsen til den 
anden og derefter at bære modellen til
bage til udgangspunktet.

Jeg var for øvrigt til stor gene for de 
andre piloter, der skulle starte og lande, 
»Sorry Folks!«

Inden næste uges flyvninger ville jeg 
skifte de medfølgende glasfiber rotorbla
de ud med billigere træblade, (jeg ville jo 
nok snart vælte med helien og knække de 
dyre glasfiber blade). Jeg kontaktede 
derfor Rotordiscen og fik en lang snak 
med Bente om alt indenfor heliverdenen 
samt afgivet en bestilling på førnævnte 
træblade.

Efter beklædning og afbalancering af 
bladene, skulle de have en sidste juste
ring på det roterende rotorhoved, og der 
viste det sig, at bladene ikke gik i samme 
niveau, så der blev justeret lidt på linkene 
til det ene blad. Med de nye træblade var 
det som at få en ny heli (læs dårligere). 
Den var ikke nær så stabil som før, og der 
var også lidt vibrationer nu. Nå, det gik 
nu nok, for de holdt sikkert ikke så læn
ge·

Efter nogle flyvedage havde jeg efter
hånden fået kørt 3-4 liter brændstof igen
nem motoren, og det eneste uheld indtil 
nu var, at lyddæmperen var rystet løs en 
gang, samt at de lange elektrikerrør, jeg 
brugte til begynderunderstellet, var gået i 
så store vibrationer, at den ene sideram
me i helien var knækket ved befæstigel- 
sen til understellet.

Disse siderammer er lavet af tynd me
talplade og blev let repareret ved at 
skrue en ekstra plade på ved bruddet. Jeg 
har desuden hørt, at man nu kan få disse 
plader i kulfiberforstærket kunststof. 
Det lyder som en god forbedring.

Nu var det tid til at få fjernet støttebe
nene, så det kunne ligne en rigtig model
helikopter.

I hover blev heli’en meget nemmere, 
da der ikke mere var de store støtteben 
til at påvirke modellen.

Jeg kunne efterhånden hover i valgfri 
højde og distance fra mig og gik derefter i 
gang med at lave cirkelbevægelser rundt

T

om mig selv med halen pegende ind mod 
mig selv hele tiden. Denne manøvre blev 
især svær, når heli’en kom om i medvind; 
halen ville helst dreje væk fra vinden, og 
heli’en fløj nemt væk fra mig; men det 
gav en masse styreøvelse.

Efter ca. 8 timer skulle den store dag 
være, hvor jeg for første gang skulle flyve 
rundt oppe i luften.

Dagen blev forberedt med indkøb af et 
lærer/elev-modul til anlægget samt aftale 
om lån af en tilsvarende sender fra en 
anden heli-pilot i klubben. Desuden 
skulle mit program overføres til den an
den sender, hvilket meget let blev klaret 
ved hjælp af CAM modulet i anlægget.

Heli’en blev startet op, senderne kob
let sammen, og alt blev checket en sidste 
gang for at være sikker på, at trimmet var 
ens fra begge sendere. Henrik trykkede 
på lærer/elev-knappen, og jeg havde kon
trol over heli’en stående på jorden i tom
gang.

Jeg gav gas/pitch samt lidt nik fremad, 
og op gik X-Cell’en i en pæn stigning 
mod vinden. Første sving gik til højre og 
forløb fint, mens andet sving op mod vin
den og til venstre var ved at ende galt, da 
der manglede støtte fra halen og for lidt 
pitch; men redningsmanden var vågen og 
overtog nemt styringen ved at slippe sin 
lærer/elev-knap, og han landede hurtigt 
heli’en.

På næste tur klarede jeg 3 drej, før der 
måtte gribes ind, igen i venstredrejet. År
sagen til, at det er venstredrejet, det især 
kniber med, er, at X-Cell benytter en høj
redrejende rotor og derfor næsten kan 
dreje til højre uden hjælp, mens venstre
sving kræver mere støtte fra piloten.

Tredje flyvning gik meget bedre, og jeg 
klarede at flyve flere ture, hvor det fak
tiskt kun var landingerne, der blev klaret 
af Henrik.

I dagens sidste flyvning indøvede vi 
flere indflyvninger, og i andet landings
forsøg stod heli’en flot på jorden, godt 
hjulpet af mine svedige fingre.

Næste flyvedag blev forsinket på 
grund af sommerferien, men endelig 
skulle X-Cell’en i luften igen.

Første flyvning på 10 minutter krævede 
kun hjælp én gang fra Henrik, og næste 
flyvning gik helt uden indgriben, men 
blev afsluttet før tid, da lydniveauet 
pludselig steg kraftigt.

Jeg landede selv, og det viste sig, at 
krummeren fra motor til lydpotte var 
knækket midt over og desuden havde fle
re andre revner. Det var et typisk tegn på 
metaltræthed forårsaget af de næsten 
uundgåelige vibrationer i en modelheli
kopter.

Efter af have anskaffet en ny krummer 
blev det igen tid for en lærer/elev-flyv- 
ning, og i de første to flyvninger blev der 
mest trænet landingsrunder.

Da vi skulle i gang med tredje flyvning, 
syntes Henrik, at vi skulle droppe »livli
nen«, da han efterhånden stod og kedede 
sig kraftigt.

Jeg fik derfor overdraget min egen 
sender og tog den første flyvning uden 
hjælp. Det blev til to flyvninger mere 
uden de store problemer, og det er nu 
kun et spørgsmål om træning, træning og 
atter træning.

Jeg har netop deltaget i danmarksme
sterskabet i Odense i B-klassen. Det var 
meget spændende, da der nu skulle laves 
en mere planlagt flyvning end det, man 
går og laver til hverdag i klubben.

Jeg blev nummer 8 ud af 12 deltagere -  
der var nemlig 4, der ikke mødte op!!!

I sidste flyverunde blev jeg overtalt af 
min »cheftræner« til at lave et loop. Det 
blev udført med fuld pitch og fuldt nik 
tilbage og i god højde, så rundt kom heli
’en uden de store problemer.

Dommerne syntes vist ikke, det var 
særlig flot, men nu har jeg trods alt lavet 
mit første loop, og så er der endnu en 
øvelse at træne.

Alt i alt har min vej fra »hop med 
støtteben« til at kunne flyve rundt selv 
været fantastisk problemfri. Tak til min 
skytsengel og Henrik Rasmussen.

Jeg må således stadig lide ved at flyve 
rundt med de tidligere omtalte trærotor- 
blade, der ellers var tiltænkt en meget 
kort levetid. Omkostninger til dato til 
reservedele beløber sig til 320 kr. til et 
krummerrør til udstødningen samt nogle 
links, der efterhånden viser tegn på slid 
(større og større slør i styringen). Des
uden har jeg brugt 15-20 liter brændstof.

Moralen er derfor: Køb kvalitet, gerne 
brugt, og find en god hjælper, så er vejen 
til helipilot ikke så lang og besværlig som 
normalt antaget. Desuden: brug træro- 
torblade til at røre maling med, ikke til at 
flyve med.
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Test af skræntsvæveren 
Blue Curry

Jan S. Nielsen fra Borup Modelflyverne har bygget en Blue Curry. Hvad det 
er for en, og hvad han mener om den, har han skrevet om i følgende artikel.

Efter i en del år kun at have fløjet med 
motorfly var der en af klubkammerater
ne, der mente, at jeg igen skulle flyve 
med svævefly for at deltage i 2-meter 
Sjællands Cup.

Dette vægrede jeg mig lidt ved, men da 
jeg så blev tilbudt at købe kammeratens 
gennemtestede Riser for en stum hund, 
slog jeg alligevel til.

Efter at have fløjet et års tid med Rise- 
ren til konkurrencerne syntes jeg stadig, 
at der manglede lidt fart over feltet i 
forhold til mine motorfly, hvorfor jeg be
gyndte at spekulere over, hvilken type 
svævefly det kunne være sjovt at flyve 
med.

Under et familiebesøg i Jylland fandt 
jeg ud af, at jeg her har en dejlig skrænt til 
rådighed, hvis vinden ellers kommer fra 
den rigtige retning. Jeg fik den fikse ide, 
at en skræntsvæver sandsynligvis også 
kunne bruges til 2-meter klassen, hvoref
ter jeg opstillede følgende krav til den 
kommende svæver:

1: Så godt som færdigt fly
2: Styring på min. højde- og krængeror
3: Skal kunne flyve frem mod vinden i 7 

m/s
Efter at have kigget reklamer for for

skellige skræntmodeller faldt mit valg på 
Blue Curry, da denne model har et profil, 
der ser ud til at ville noget, og et vinge
fang på 199 cm, hvilket må siges at være 
ideelt, hvis den også skal bruges til 2-me
ter flyvning.

Gennemsyn af byggesættet
Det første, jeg tog op af kassen for at 
vende, dreje, røre, føle (læs gramse) og 
vurdere, var vingerne, der er af abachibe- 
klædte skumkerner med krydsfiner i vin- 
getippen. Rigtigt pænt forarbejdede vin
ger, så det var ærgerligt, at der skulle 
spartelmasse i fire knasthuller. Der var et 
hul på over- og underside af hver vinge, 
som helt klart stammede fra samme 
knast, da det var tydeligt at genkende 
mønsteret i træet samt at se, at hullerne 
sad symmetrisk.

Herefter var det kroppens tur. Det er 
en glasfiberkrop lavet efter alle kunstens 
regler med hvid gelkote yderst, hvilket 
giver et absolut pænt resultat og samtidig 
medfører, at man slipper for at male 
kroppen, hvis man vil have en hvid krop. 
Højde- og sideroret er af massiv balsa, 
der også er pænt forarbejdet.

Bygning (samling)
Det må næsten betegnes som et samlear- 
bejde at få gjort Blue Curry’en flyveklar,

da det er yderst begrænset, hvad der ikke 
er færdigt fra fabrikkens side.

Sammenlimning af de to vingehalvdele 
er foretaget med epoxy, hvorefter der er 
lagt et lag glasfibervæv hele vejen rundt 
om samlingen.

Krængerorene er forfræset, således at 
de kun skal skæres fri ved vingetip og 
-rod, hvorefter der er klar til at få limet 
lister på det blotlagte styropor. Desværre 
skal man her lige måle, om de to krænge
ror er lige lange, inden der skæres.

Der er en servobrønd i hver vingehalv- 
del. Med servoerne anbragt i dem opnås 
kortest mulig stangforbindelse fra servo 
til krængeror.

Jeg valgte at beklæde vingen med 
Oracover, der samtidig blev brugt som 
hængsel, hvorved jeg helt undgik en luft
spalte mellem vinge og ror.

Det eneste, der skal gøres for at få 
kroppen flyveklar, er at montere 2 mini- 
servoer i halefinnen og herefter lime den 
liste på plads, som siderorshængslerne 
skal monteres i.

Sideroret skal finpudses og beklædes, 
hvorefter det er klar til at blive hængslet 
til kroppen.

I højderorsfinnen skal der bores to 4 
mm huller til de skruer, der holder den 
fast øverst på siderorsfinnen.

Højderorsfinne og højderor er be
klædt på samme måde som krængerore
ne, således at der heller ikke her er nogen 
luftspalte mellem rorfladerne.

Da jeg ikke bor umiddelbart i nærhe
den af en skrænt, monterede jeg også en 
højstartskrog.

Flyvning
Jomfruflyvningen foregik via højstartline 
og med en hel sværm sommerfugle i ma
ven.

Efter et par starter stod det klart, at 
jeg her havde med en svæveflyver at gø
re, der kan flyve relativt langsomt, men 
som helt klart kommer til sin ret, når den 
får lov at suse hen over himlen med stor 
hastighed og lave diverse manøvrer, hvil
ket også giver en dejlig susen i luften.

Efter at have fløjet nogle dage med 
Blue Curry via højstartline var vi ude på 
Herstedhøje, hvor den så fik sin dåb på 
skrænt.

Dette var noget af en oplevelse, da 
Blue Curry her fløj noget underligt, indtil 
jeg begyndte at bruge både krænge- og 
sideror i drejene. Da blev den en absolut 
kultiveret skræntsvæver, der kan det der 
med både at flyve stærkt og lave manøv
rer.

2 meter
Som 2m-svæver må jeg nok erkende, at 
Blue Curry aldrig kommer til at flyve, da 
der i denne konkurrrenceform kun må 
benyttes to servoer. Det kan selvfølgelig 
lade sig gøre at nøjes med to servoer med 
et større maskinmekanisk system, der 
formodentlig er temmelig tidskrævende 
at lave og helt sikkert også vil forøge 
vægten uhensigtsmæssigt meget.

Konklusion
Konklusionen er, at Blue Curry er en 
fuldblods skræntsvæver, som kommer til 
sin ret, når den bliver fløjet på skrænt. 
Blue Curry vil dog også fungere fint som 
termiksvæver, hvis termikken ellers er 
god.

Flyveegenskaberne er helt i top på de 
manøvrer, jeg til dato har prøvet (stall, 
loop, hurtigt rul, langsomt rul, tipstall og 
rygflyvning).

Jeg er ikke i tvivl om, at Blue Curry vil 
kunne gøre sig godt ved skræntkonkur
rencerne med den manøvrevillighed og 
det brede hastighedsområde, den er i be
siddelse af.

Data
Versioner: Blue Curry svæver

(som den anmeldte)
Blue Curry elektro
Blue Curry special (med kraftig elmotor) 
Spændvidde: 1990 mm
Længde: 1160 mm
Planbelastning: Ca. 32 g/dm2 (svæver)
Flyvevægt: Ca. 1300 g (svæver)
Styring: Højde-, side- og krængeror
Profil: HQ 1,5/8
V-form total: 3 grader
Vejledende pris: 1.600 kr

Importør og forhandler:
Flywood, Næstved

20



Et år med et par F/A-18 Hornet

Stig Andersen og Flemming Christiansen fra Sønderborg Modelflyveklub 
har bygget og i sidste sæson fløjet med et par Hornet jagere.

Om projektet fortæller Stig følgende historie.

Lidt forhistorie
Når man står og mangler et vinterprojekt 
og ikke lige har noget konkret på tapetet, 
er det nogle gange en god idé at spørge 
kammeraterne. Da turen kom til Flem
ming, viste det sig, at han stod i samme 
situation som mig, så vi fik fat i et katalog 
med tegninger fra det tyske modelblad 
FMT. Vi var enige om at lave noget jetlig
nende, og pludselig dukkede der en teg
ning op over en F/A-18. Vi faldt begge 
pladask for den og blev enige om at be
stille tegningen. Den var imidlertid i re
stordre, så der gik næsten to måneder, 
inden vi fik den.

Der gik mange aftener med at studere 
tegningen og nedskrive, hvad vi skulle 
bruge af træ. Flyet er nemlig lavet helt 
igennem af træ. Efter en større regneop
gave kunne vi endelig indhente tilbud på 
materialer gennem vores lokale forhand
ler. Hermed gik der yderligere et par 
uger, inden vi kunne komme i gang.

Vi anede, at der kunne komme til at gå 
lang tid, inden modellen ville tage form. 
Der var nemlig mange dele, der skulle 
skæres ud, inden vi overhovedet kunne 
begynde at lime. Vi skulle også tage hen
syn til placeringen af det optrækkelige 
understel, anlæg, tank osv.

Byggeriet
Vi begyndte med at lime vingen sammen, 
og det gik problemfrit. Det sjove er, at 
vingen er flad på undersiden, så det er 
altså bare at lægge vingen på et lige bord. 
Vingen skulle have en washout på 6 mm 
under bagkanten, men på grund af den

flade underside har vi dog givet den 10 
mm. Det har senere vist sig at fungere 
godt.

Kroppen er en kassekrop, og den har 
kun tre spanter, så den var meget nem at 
bygge op. Både vinger og krop var utro
ligt bløde, og vi troede ikke, at modellen 
kunne holde; men da først de to ting blev 
limet sammen og forstærket med epoxy, 
var de urokkelige.

Efter i alt 5 uger, hvor vi havde forsømt 
både familier, koner og huse, stod vi klar 
til at beklæde begge modeller. Det blev 
klaret med Oracover. Flemming tog sig af 
de løse genstande såsom ror, luger og 
klapper, og jeg tog mig af flyene.

De to elegante Hornet-modeller på Sønderborg 
Modelflyveklubs flyveplads.

De stolte modelbyggere poserer med deres 
modeller før de første prøveture. Det er Stig t. v. 
og Flemming t.h.

I luften
Vi havde bestræbt os på at blive færdige 
til vores sæsonåbning i klubben, og det 
lykkedes med fælles hjælp. Men da vi 
skulle af sted til flyvepladsen, kom det 
første problem: transporten.

Flyet er bygget ud i ét - 143 cm i vinge
fang og 170 cm langt. Det kan jo give et 
problem, når man kun har en Fiat 127. Vi 
fik dog allieret os med nogle utroligt 
hjælpsomme medlemmer med varebil, og 
afsted gik det så.

På flyvepladsen var der allerede aktivi
tet på trods af, at klokken kun var 10. 
Efter nogle rundstykker, en kande kaffe 
og en hel del cigaretter tog vi mod til os. 
Nu skulle det være. Vi brugte middags
pausen på at indkøre OS 61 SF-P motor
erne og justere udslagene på rorene.

Da klokken så endelig blev 14, var det 
tiden. Flemming var den modige, der 
skulle starte først. Fuld gas og så afsted. 
Modellen accelererede som en raket, og 
efter ca. 40 meter gik den i luften. Ro
rudslagene var dog for små, og Flemming 
måtte koncentrere sig meget. Jeg var na
turligvis nysgerrig, men han havde ikke 
tid til at forklare mig, hvordan den fløj.

Efter Flemmings lidt hoppende lan
ding (dem er han kendt for) tog jeg mod 
til mig, startede op og gjorde mig klar. 
Jeg stillede modellen for enden af banen 
og gav gas. Efter ca. 40 meter hev jeg i 
højderoret, næsen løftede sig, og model
len steg afsted, som var den betalt for at 
flyve. Aldrig havde jeg fløjet med en mo
del, der fløj så godt. Den fløj som en klat 
smør med dejlige bløde bevægelser. Den 
var simpelthen alt, hvad vi havde forven
te t-og  mere til.

Resten af sæsonen
Flemming var den første til at få model
len i luften, og han var også den første til 
at styrte ned. Hans model gjorde sig selv
stændig og forsøgte at beskære et træ. 
Resultat: en vinge revet af plus en masse 
småskrammer.

Min egen model har fløjet hele som
meren både i ind- og udland, og jeg har 
haft mange gode timer med min F/A-18. 
Men den har lige nu også en mærkelig 
form, idet den styrtede ned under en prø
veflyvning inden et flyvestævne hos Fal
ken.

Nu er det jo heldigvis atter vinter, og vi 
kan bruge tiden på at reparere vores fly
vemaskiner, inden det igen er sommer.

StigAndersen 
Sønderborg Modelflyveklub
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Flyv Tangens Ole Jørgensen klar til at sende sin Tangens en 
tur op i det blå.

Af Ole Jørgensen

Jeg lovede i sidste artikel om 
Tangens at vende tilbage vedr. 
flyveerfaringer med modellen. 
Her er de.

Udgangspunktet er følgende:
1ROBBETANGENS 
Spændvidde: 250 cm 
Vægt total: 2990 gr.
Planbelastning: 54 gr/dm 
Motor: KELLER 80/6 600 Watt 
Akkumulator SANYO 12 x 1400 SCR 
(610 gr.)

Tyngdepunktet på Tangens kan nemt ju
steres uden at skulle bruge bly. Med en 
motor på 490 g i næsen skal akkumulato
ren placeres i tyngdepunktet, så det er 
muligt at eksperimentere med celleantal 
uden at få problemer med tyngdepunk
tet.

Fornemmelsen, når man står med en 
svævemodel på 250 cm, og som vejer tæt 
på 3 kilo, er rimelig skræmmende; man 
forventer ikke, at der kan være meget 
svæv at hente her, men læs blot videre.

Flyvning
Den første flyvning foregik en dag med 
lidt kraftig, men jævn vind. Det skader jo 
ikke at have lidt vind at kaste modellen 
op imod, specielt den første gang.

Et kraftigt kast (ikke et tøsekast) er 
nødvendigt for at sende Tangens op i 
flyvefart. Den steg i en pæn vinkel, uden 
at det var nødvendigt at korrigere næv
neværdigt.

KELLER motoren trak rigtig pænt, og 
allerede efter ca. 30 sek. var den oppe i et 
par hundrede meter, øhh jeg mener 99 
meter. Motoren blev stoppet, og nu var 
det tid til at udforske svæveegenskaber- 
ne.

Lad det være sagt med det samme: 
Tangens er ikke nogen floater. Den kræ
ver god flyvefart hele tiden. Hvis man 
malker den for meget specielt i termik
kurver, bliver man øjeblikkelig straffet 
med et hurtigt tipstall.

Bortset fra denne lille detalje flyver 
Tangens rigtig godt. Et par klik dyktrim, 
og den sprinter hen over himlen uden det 
helt store højdetab.

Termikkurver er man nødt til at lave 
rimeligt store pga. den relativt store fly
vehastighed, så man skal ikke forvente at 
kunne fiske svag, snæver termik i lav høj
de.

Tangens er ikke bleg for lidt kunstflyv
ning, rul, loops, spin samt favoritmanøv
ren: et hurtig lowpass, som den klarer 
uden problemer. Husk blot, at lav højde

+ lav fart + snævre sving er en dårlig 
kombination.

Rhønflygel vingerne er tilsyneladende 
meget stærke, da der ikke er meget flex 
at se i dem. Landing foregår bedst med 
en stor og ikke for høj landingsrunde, da 
man ellers vil skyde over pga. det hurtige, 
flade glid.

Umiddelbart over banens begræns
ning sættes bremserne, dvs. begge kræn- 
geror køres op i ca. 35 grader (mixer). 
Det bevirker en forøget synkehastighed 
samt lidt nose up moment på modellen, 
som derved får større indfaldsvinkel = 
større modstand.

Rrængerorsvirkningen med rejste 
bremser bliver reduceret ca. 50%, så pas 
på, hvis der er turbulens i landingsområ
det. Med lidt øvelse er det muligt at sæt
te modellen rimeligt præcist.

En ting, man skal passe på med, er, hvis 
man er i landingsfasen med krængerors- 
bremserne oppe og forøget indfaldsvin
kel. Det kan medføre et tip stall, hvis 
man hurtigt kører bremserne ind/ned, da 
man dermed fjerner en masse kunstigt 
skabt washout fra vingerne.

Flyvetid i »død luft« er mellem 10-15 
minutter med SANYO 1400 SCR celler

fordelt på 3-4 opstigninger. Den totale 
motortid er ca. 2,5 min.

Motoren
Gode motorer til elflyvning er desværre 
ret dyre i dette land, så hvis man vil have 
kvalitet, må man dykke ret dybt i tegne
bogen.

Til Tangens blev der valgt en Tysk Kel
ler motor. De bliver forhandlet gennem 
ROBBE. Keller er en af de mest seriøse 
motorfabrikanter på markedet og har et 
virkelig stort udvalg af motorer.

Keller 80/6, som jeg valgte, har været 
et rigtig behageligt bekendtskab uden 
nogen form for problemer, og jeg forven
ter at få megen glæde af den, også i andre 
modeller.

Ankeret i motoren kan skiftes ud til 3 
andre typer, nemlig /7, /8 og /9. Derved 
får man en endnu hottere motor, som 
kræver flere celler (se fig. 1).

Alt efter hvad type anker og propel 
man kører med, kan motoren klare fra 10 
til 24 celler. For at konstatere, hvor varm 
motoren bliver under drift, har jeg på- 
klæbet et såkaldt temperatur indicating 
device (flot ord). Det er et klæbemærke,

22



Keller 80/6 med hjemmelavet fartregulator 
(FMTnr. 403-8/89)

som har 8 hvide felter i området 40,6 gr. 
til 71,0 gr. dvs. et spring på ca. 3-4 gr., og 
det har vist sig, at motoren højest har 
været oppe på 60 gr. Kobolt Samerium 
magneter, som denne motor har, kan tåle 
langt over 100 gr. uden at miste deres 
magnetisme, så her er ikke noget pro
blem.

Ifølge Kellers brugsanvisning kræver 
motoren ingen nævneværdig vedligehol
delse, så man skal ikke smøre kuglelejer i 
tide og utide, da man så uvægerligt vil 
ende med at få olie på kommutatoren.

Undgå at lægge motoren i nærheden 
af file/borespåner, da motoren ellers hur
tigt vil få en slående lighed med et pind
svin. Kobolt magneterne er virkelig kraf
tige.

Der står intet i brugsanvisningen om 
nogen form for tilkøring af motoren, men 
en times kørsel med lav spænding og en 
lille propel gør, at kullene slider sig lidt 
til og er klar til at blive belastet med 
større strømstyrker.

Akkumulator
SANYO røde SCR celler er de mest 
kendte og brugte, og det er da også min 
erfaring gennem de sidste 6 år med el
flyvning, at de er utroligt pålidelige.

I Tangens har jeg brugt 12 stk. 1400 
SCR celler, og dem har jeg 3 sæt af.

Jeg har fået lavet en lader, som kan 
langsomoplade alle 3 sæt natten over. Så 
kan man møde op med 3 opladte sæt på 
pladsen, hvor du kun lige skal have det 
sidste drøn af lynladeren før flyvning. 
Det betyder, at man skærer antal lynlad
ninger ned, hvilket igen betyder længere 
levetid på cellerne.

Temperatur på dem under 37 amp’s 
belastning er ca. 45 grader ved landing. 
Ved kunstflyvning med meget motorbrug 
kan temperaturen nå op på 60 grader 
ifølge de førnævnte temperatur indika
torer.

Jeg har haft ca. 20 opladninger (lang
som + lyn) pr. sæt uden at kunne mærke 
nogen forskel i ydelsen, så cellerne ser ud 
til at holde fint.

Det sidste nye er 1700 SCRC. Det er 
celler, som skulle kunne holde til at lynla
des. Det skal blive spændende at se, om 
det holder stik.

I løbet af de sidste ca. 3 år er udviklin
gen gået fra 1200 mAh til 1700 mAh pr. 
celle -  vel at mærke med den samme 
fysiske størrelse og vægt. Hvis udviklin
gen fortsætter med den fart, kan elfly 
inden for meget nær fremtid gå hen og 
blive et alvorligt alternativ til brændstof
drevne fly.

-f + + -Γ T T
Gode flyveegenskaber El udstyr (motor-lader-fartregulator) er
Hurtig at bygge for dyrt i Danmark
Stærk konstruktion 
Pænt design
Rimelig pris på modellen 

Fig. 1.

Tekniske data for Keller 80/-

80/6 80/7 80/8 80/9

Spænding 12-21.6V 12-21.6V 14,4-28,8 14,4-28,8

Celle antal 10-18 10-18 12-24 12-24

Max strøm (30 sek.) 70 A 60 A 50 A 50 A

Længde (uden aksel) 84 MM 84 MM 84 MM 84 MM

Diameter 42 MM 42 MM 42 MM 42 MM

Vægt 490 g. 490 g. 490 g. 490 g.

Aksel diameter 5 MM 5 MM 5 MM 5 MM

»Always Alternativ«
»Jeg troede ikke, det var muligt; men efter at jeg er begyndt at bruge bind, føler jeg 
mig så dejlig tør og sikker. Jeg kan blive sat ind bag i bilen og behøver ikke være bange 
for at dryppe på indtrækket. Jeg vil ikke tøve et øjeblik med at anbefale metoden til 
alle mine venner. Når jeg kan have det godt, synes jeg også, de skal have det godt.«

PNM
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R/C venner pr. korrespondance
»Jeg har haft meget glæde af at abonnere 
på det amerikanske modelflyvetidsskrift 
»Model Airplane News«. Herigennem 
har jeg nemlig haft mulighed for at korre
spondere med amerikanske R/C-folk.«

Sådan skriver Peter Alstrup om sit første 
forsøg på at få »pennevenner« i USA og 
om, hvordan han siden blev »bidt« af 
flyet P-38 Lightning.

Peter fortsætter: I december 1989 ind
rykkede jeg en annonce i MAN (som Mo
del Airplane News hedder i forkortet ud
gave blandt abonnenter) under rubrik
ken »Airvaves« og med billede og det 
hele. (Dengang hed jeg udover Alstrup 
også Andersen!) Hello! Denmark is cal
ling!! hed overskriften. Jeg fik i alt 10 
svar, bl.a. fra 2 dansk/amerikanere -  Jack 
og Donald, samt et fra Stanley, amerika
ner, men bosat i England på en ameri
kansk luftbase. Resten var fra Canada. 
Nu -  2Vi år senere -  skriver jeg kun med 
Jack i Michigan, Donald i Wisconsin og 
Stanley i England. De øvrige er faldet fra 
-  bortset fra et brev et par gange om året 
fra Roy i Canada.

Det har mest været breve om vor hob
by, fotos af vore modeller og andet rela
teret til R/C. Men hen ad vejen er vore 
breve blevet mere personlige. Vore fami
lier er blevet inddraget, vi skriver om os 
selv, vort arbejde og om vores respektive 
lande.

Sidste år (91) rejste vi til England for at 
besøge Stanley og hans kone Sally. Stan
ley arbejder som lærer på en amerikansk 
luftbase i det sydøstlige England -  East 
Anglia i en lille by, som hedder Wood- 
bridge. Et smukkere og mere malerisk 
sted findes næppe. Vi blev efter en meget 
anstrengende busrejse på over 30 timer 
indlogeret hos naboen i noget, der ligne

Stanley forsøger sig med en »jumbomodel« -  
en C-141 Starlifter.

de et mindre landsted. Stanley og Sally 
passede fårene og hønsene til gengæld, 
mens ejeren var på ferie i Frankrig.

Min kone og jeg er begge lærere, og da 
vi fik en invitation til at besøge Stanley’s 
skole på basen, sagde vi begge »Ja tak«! 
Her fik vi et indblik i, hvorledes en ameri
kansk skole fungerer -  forskellene er me
get store, sammenlignet med vore for
hold, såvel hvad disciplin som lærernes 
arbejdstid og undervisningsmetoder an
går, men også i høj grad, hvad økonomi 
angår -  vi kunne godt bruge nogle af de 
amerikanske dollars.

For mig var turen til selve startbanerne 
på basen den store oplevelse set med 
modelflyveøjne. Her havde den lokale 
anglo amerikanske R/C klub -  »Bent
wood Model Airplane Club« til huse. De 
havde et klubhus med bl.a. et toilet og 
sodavandsautomat.

Vejrguderne var os yderst venligt 
stemt -  den søndag, vi havde valgt -  blå

Montering af vingen på Etrich Taube.

himmel, sol og en let brise samt 20 gra
der. Som gæst på basen var der ikke de 
store formaliteter med legitimation etc. 
Jeg viste blot mit pas -  det var det hele.

Klubbens regler tillod også, at jeg fløj. 
Blot skulle jeg altid være ledsaget af en af 
deres instruktører, mens jeg fløj.

Stanley og jeg havde medbragt 3 mo
deller -  »Just in case«! En højvinget træ
ner, en lavvinget sportsmodel samt en 
semiskala model: En Etrich Taube med 
en OS wankelmotor. At starte og lande 
fra beton var en helt ny oplevelse for mig 
-  det var »fedt« at foretage take-offs ved 
så høje hastigheder -  ligeledes var lan
dingerne et kapitel for sig selv; eftersom 
du havde al den plads, du kunne ønske 
dig, lod du blot modellen stalle ud -  uan
set hvor langt ude det skete -  og så satte 
du den fjerlet på betonen! Voila!

Ind imellem måtte vi vige og give plads 
for fullsize fly -  vi stod i permanent kon
takt med kontroltårnet, så vi blev varslet i 
god tid og kunne nå at lande uden sved 
på panden.

Det blev til mange flyvninger den dag -  
bl.a. fordi de engelske og amerikanske 
piloter var meget villige til at overlade 
»pindene« til en fremmed. Jeg fløj en del 
modeller, jeg aldrig havde set eller hørt 
om før, men en af de sjoveste var en 
Old-timer model -  et Ben Buckley kit: 
Majestic Major. Den kunne nærmest fly
ves i slow-motion.

Der blev også tid til at udveksle klub
mærker og vise fotos.

Efter 4 herlige dage i Woodbridge med 
flyvning, sight-seeing og samvær med 
gæstfrie mennesker skulle vi tilbage til 
London. Her gik de sidste par dage med 
at afprøve det britiske transportsystem, 
d.v.s. underground og de høje røde bus
ser.

Dette var i øvrigt min første tur til 
England, men bestemt ikke den sidste. I 
påsken i år (1992) kom Stanley herover. 
Desværre var vejret elendigt -  så det blev 
ikke til meget modelflyvning, men deri
mod en del turistrundvisning.

Næste artikel: Vi drager til USA.
Peter Alstrup

24



Besøg hos Rødovre Hobby
RC-redaktør Poul Møller har besøgt den gamle hobbyforretning i Rødovre.
Til stede i butikken var -  ud over adskillige kunder -  Mikael Sørensen, der i 
de korte pauser i arbejdet beredvilligt svarede på redaktørens spørgsmål 
om livet bag disken.

Vi begyndte samtalen med at snakke lidt 
historie, og Mikael fortalte, at der ikke 
altid har ligget hobbyartikler på hylderne 
i Rødovre Hobby. Da butikken for 50 år 
siden første gang slog dørene op, var det 
synet af dukker og trehjulede cykler, der 
sammen med mange andre »almindelige« 
legesager mødte kunderne. For 20-30 år 
siden begyndte hobbyartiklerne at dukke 
op mellem porcelænsdukkerne for siden 
helt at fortrænge disse. I dag træder kun
derne ind i en butik, der tilsyneladende 
helt er præget af RC-udstyr til biler, både 
og flymodeller.

Der er dog andet i butikken, for går 
man ned i kælderen, finder man en stor 
afdeling for plasticbyggesæt, perlesyning 
mm. Men det er unægtelig stueetagen, 
der er mest spændende for modelpiloter, 
så snakken koncentrerede sig om den.

Som allerede nævnt var det Mikael 
Sørensen, der passede RC-afdelingen af 
butikken. Mikael må siges at have bag
grunden i orden for at rådgive kunderne, 
da han selv både kører med modelbiler, 
sejler med modelbåde og flyver med bå
de fastvingede flymodeller og helikopte
re. Sidstnævnte aktiviteter dyrker Mika
el som medlem af »Den røde Baron«. 
For halvandet år siden ansatte han den 
ligeledes alsidige modelpilot Henrik 
Abrahamsen, der flyver i »KFK«, som 
elev i butikken. Så bag disken i Rødovre 
Hobby er der to garvede modelfolk til at 
give både begyndere og mere rutinerede 
modelbyggere og -piloter en god og sag
kyndig rådgivning, før sparepengene bru
ges.

Og at det ikke kun drejer sig om at 
sælge for enhver pris, fik undertegnede 
et godt eksempel på, da 3 drenge -  efter 
en længere snak om modelbiler -  blev 
rådet til at spare lidt mere op, så de 
kunne købe en ordentlig bil med tilhø
rende fjernstyringsanlæg i stedet for at 
købe en billig bil for de 1.200 kr., der 
brændte i lommen.

Med sin placering i det storkøbenhavn
ske område har butikken selvfølgelig 
mange strøgkunder. Førstegangskøberne 
blandt dem bliver rådet til at købe de 
traditionelle begyndermodeller som 
Robbes Charter eller Graupners Taxi, og 
alle får at vide, at de skal få en rutineret 
pilot til at lære dem at flyve.

Denne oplæring bør selvfølgelig fore
gå i en klub, men det kan godt være svært 
i hovedstadsområdet, hvor der er venteli
ster til de fleste klubber. I mange af klub

berne er man dog flinke til at hjælpe 
nybegyndere i gang, selv om de endnu 
ikke er medlemmer. Vil folk absolut selv 
prøve at lære sig at flyve, rådes de til at 
købe en svæveflyver eller måske en god
modig el-svæver.

En ting, der er meget populært blandt 
mange førstegangskøbere, er de næsten 
færdige modeller. Prisen på disse »byg
gesæt« er efterhånden så lav, at en model 
bygget af et traditionelt byggesæt med de 
ekstrating i form at tank, hjul, beklæd
ning osv., der skal købes udover selve 
byggesættet, faktisk koster det samme, 
når modellen står færdigbygget.

Flere og flere af klubflyverne har dog 
også fundet frem til den velasssorterede 
hobbybutik, og Mikael fortæller, at der er 
et stigende salg via postordre. En af 
grundene til butikkens store søgning af 
kunder er helt sikkert, at der er et meget 
stort udvalg af byggesæt at vælge imel
lem på hylderne. Alene af helikopterbyg
gesæt var der en halv snes i butikken, og 
at de er populære, vidner et salg på i 
gennemsnit én helikopter om ugen i som
mermånederne om.

I Rødovre Hobby vil man dog ikke 
nøjes med at sælge de ting, der allerede 
er på det danske marked. I samarbejde 
med en anden hobbyforretning begynder 
man snart at importere ikke kun bygge
sæt og motorer, men også radioanlæg. 
Det lykkedes ikke at liste ud af Mikael, 
hvilke mærker det drejer sig om, men det 
skulle alle være gode produkter, der kan 
sælges til en for forbrugerne gunstig pris.

Hvordan Rødovre Hobby ser ud om 50 
år, og hvilke hobbyartikler der sælges til 
den tid, er der ingen, der kan sige noget 
om. Men at butikken nu har eksisteret i 
50 år, vil blive fejret med mange gode 
tilbud til kunderne, slutter Mikael Søren
sen af med at sige.

Mikael Sørensen i færd med at betjene en af de mange kunder, der besøgte forretningen, mens 
Modelflyve Nyts medarbejder var der.
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Produktinformation
Ny Lasermotor

De engelske firtaktmotorer fra firmet 
Laser har opnået en stor popularitet i 
hjemlandet, og interessen for de flotte og 
velkørende motorer har også bredt sig til 
Danmark, hvor Pitch i Birkerød forhand
ler hele serien.

Det nyeste skud på Laser-stammen er 
Laser 150. Trods sin store indre størrelse 
er den nye motor ikke større udvendig 
end en Laser 90 motor og kan derfor 
monteres i samme motorfundament.

Den 900 gram tunge motor kan efter 
fabrikkens opgivelser uden nitro i 
brændstoffet svinge en 16 x 8 propel om
kring 8.000 omdr/min. Anvendelige pro
peller til motoren er fra 15 x 8 til 18 x 6.

Motoren har stempelringe og er op
bygget efter ABC-princippet, hvilket 
skulle give den et langt liv. Den leveres 
med Laser’s standard »Quiet« lyddæm
per, og en større lydpotte kan mod en 
merpris leveres.

Prisen for herlighederne er ca. 3.500 
kr.

PNM

JVH NC-LADER At ikke alle produkter behøver at komme 
fra de store firmaer, er Jan Hackhes nik- 
kel-cadmium-lader til power-packs et 
godt bevis på.

Laderen, der strømforsynes fra et au
tobatteri, kan lade fra 6 til 21 celler med 
en ladestrøm, der kan justeres fra 1 - 4 
Ampere. Ladestrømmen afbrydes auto
matisk efter et princip, Jan Hackhe kal
der -dV princippet. Når batteriet er fuldt 
opladet, registrerer laderen det spæn
dingsfald, der sker på grund af begynden
de opvarmning af cellerne, og skifter fra 
hurtigladning til ladning med 1/10 af hur- 
tigladningsstrømmcn.

Batteriet kan lades uanset ladestan
den, da et fuldt opladet batteri automa
tisk vil stoppe hurtigladningen efter et 
par minutter.

Yderligere et par indbyggede automa
tiske funktioner sørger for, at laderen 
kan lade selv dårlige batterier op, og at 
den altid afbryder hurtigladningen efter 
40 minutter.

Ud over laderen, som Jan Hackhe sæl
ger for 900 kr., fremstiller og sælger han 
også hastighedregulatorer til elfly. Regu
latorerne kan ligesom laderen behandle 
mange celler, og de leveres med stik til 
alle gængse radioanlæg.

De elektroniske produkter sælges di
rekte af Jan Hachke, og han træffes nor
malt til el-træffene på Sjælland, men kan 
også fanges på tlf. 42 13 89 85, når det 
ikke er flyvevejr.

PNM
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Fan til elmotor
Det engelske firma Morley, der nok er 
mest kendt for sine helikoptere, har ud
viklet og fremstiller nu en ductet fan til 
elmotorer. Fan’en skulle med 20.000 
omdr/min. yde et tryk på op mod 400 
gram, og luften skulle forlade den med 
en hastighed af ca. 160 km/t.

Er der nogen, der har mod på at tage 
udfordringen op og få en elektrisk fan
model i luften, kan de ringe til Robert 
Miller på tlf. 3120 00 07 (om aftenen), da 
han har kontakt til det engelske firma og

Fra det tyske firma Jamara importerer 
Flywood nogle motorer, der bærer nav
net WMB.

Der er så vidt vides ingen sammen
hæng med et andet tysk firma, der benyt
ter de samme bogstaver, men som med 
næsten-navnebroderen er der tale om en 
halv-hidsig sag. Flywood tog motorerne 
hjem på anbefaling af en off-road-buggy 
chauffør, der sagde, at WMB-motorerne 
til bilbrug var alle tiders.

Motorerne, der leveres i størrelserne 
6,5 ccm til 690 kr. og 10 ccm til 760 kr., er 
med ABC (aluminium, bronze, chrom) 
stempel og cylinder og udrustet med 2 
kuglelejer. Karburatoren er af den meget 
udbredte 2-nålstype, og brændstoffet 
kommer frem til forbrændingskammeret 
gennem 3 skyllekanaler. Lydpotten er 
uden nogen speciel dæmpning, og selv 
om det stadig er det mest udbredte, er 
det vel efterhånden noget utidssvarende 
med disse larmende lydpotter. Der kan 
dog købes resonanslydpotter til motorer
ne, og det plejer at tage toppen af lar
men.

Jeg havde den mindste af motorerne 
hjemme til fotografering et par dage og 
kunne selvfølgelig ikke nære mig for at 
prøvestarte den. Fabrikken anbefaler at 
tilkøre motoren med 25% castorolie i 
brændstoffet, og både under tilkøringen, 
og da olieprocenten blev sat lidt ned, 
startede motoren villigt og var i det hele 
taget meget nem at have med at gøre.

Robbe/Futaba F C 16

vil være i handelen ultimo oktober oply
ses det fra Peter Maaetoft.

Anlægget erbl.a. kendetegnet ved:
-  41 softwareprogrammer
-  Rigtigt trim memory system
-  Compacsystem med indtil 100 model

ler pr. compac
-  PCM eller PPFM
-  Anlægget er konstrueret, så alle be

stående optionsmoduler fra F-serien 
kan anvendes

kan skaffe fan-enheden hjem til en pris, 
der ligger under 300 kr.

PNM

Hvor holdbar motoren er, kan kun lang 
tids brug afsløre, men Flywood har den 
aftale med Jamara, at reservedele leve
res fra det tyske lager fra dag til dag, hvis 
der bliver brug for dem. Aftalen gælder 
selvfølgelig også Flywoods øvrige varer 
fra Jamara.

PNM

-  Integreret low battery alarm og drift
tidstæller

Anlægget leveres i original fabrikspak
ning til, hvad der påstås at være den hid
til laveste pris for et anlæg, der kan så 
meget.

Verdens gennem mange år største og 
bedste fremstiller af RC-anlæg garante
rer for kvaliteten, tilføjer Peter Maae
toft.

El-fan ’en fra Morley i adskilt og i samlet tilstand.

Balsa!
Når jeg kommer forbi en hobbyforret
ning, kigger jeg altid indenfor for at blad
re dens balsalager igennem. Før i tiden 
kunne jeg næsten altid finde nogle pla
der, der var brugbare til mine modeller, 
som erfritflyvende.

Jeg må desværre konstatere, at sådan
ne plader bliver sjældnere og sjældnere; 
det meste af balsastablen er tungt, ure
gelmæssigt og ofte skævt skåret, og de 
fleste gange må jeg gå tomhændet.

Jeg har også prøvet postordrefirmaer 
og lovet dem den tredobbelte betaling, 
hvis de da blot ville finde 10 plader balsa i 
den rigtige tykkelse, hårdhed og snit. 
Kun meget sjældent har jeg fået balsa 
eller bare en reaktion på min bestilling.

Er fortjenesten på balsa i dag så margi
nal, at selv den dårligste SKAL sælges? 
Hvis det er tilfældet, så vil jeg foreslå, at 
inden- og udenlandske balsapladefabri- 
kanter sætter priserne så høje, at der 
bliver råd til at brænde den dårligste kva
litet i læsset, som kommer hjem med 
skibsladningen.

En dansk RC-klub bad mig sidste år 
være behjælpelig med at skaffe en større 
portion balsaplader hjem fra et kendt 
tysk balsafirma, og som tak for min ind
sats måtte jeg »blade« hele partiet igen
nem og tage de plader, jeg kunne bruge. 
Blandt flere hundrede plader balsa fandt 
jeg -  hvor utroligt det end lyder -  kun 
ganske få, som måske kunne bruges til 
mit formål.

Det undrer mig, at de fleste RC-flyve- 
re bruger tusinder af kroner på elektro
nik og tekniske indretninger, mens de kø
ber læssevis af balsa af tvivlsom kvalitet, 
bare prisen er tilstrækkelig lav! ?

Jeg vil derfor her opfordre balsaplade- 
fabrikanterne til at sælge træ af god kva
litet, gerne med varedeklaration -  tykkel
se, vægt i gram/dm3 og hvilket snit (A-, 
B- eller C-grain) -  til gengæld må de 
gerne for mig tre- eller firedoble prisen 
pr. plade. Resultatet ville ganske vist bli
ve dyrere modeller, men de ville blive 
lettere og flyve meget bedre.

Tør man håbe på en bedring?

Jørgen Korsgaard

Ny motor på markedet

27



Berømte fly 
F-16
Forlaget Flachs, Øverødvej 98,2840 Hol
te.

Forfatter: Ole Steen Hansen.
Bogen er på 47 sider og flot illustreret.
Pris kr. 142,-.
I Serien »Berømte fly« skriver Ole 

Steen Hansen denne gang om F-16 flyet.
F-16 kender vi jo alle. F-16 fløj første 

gang i 1979, flyet er en blanding af gen
brugte dele fra andre typer og den mest 
moderne teknik.

Billedmaterialet i bogen er meget flot, 
ligesom det var været i de foregående

Af Dipl.lng. Tilman Waltroth

For at få et større udbytte af denne 
»bamse« af en bog (488 sider) er det 
bestemt en fordel, hvis man er rimelig 
god til tysk -  også selv om bogen er fyldt 
med gode billeder og tegninger.

Bogen er -  som forordet siger -  ikke 
blot skrevet for dem, der forlængst er 
over begynderstadiet, men også for be
gynderen, der har brug for de rigtige tips. 
Det kan lyde selvmodsigende, når forfat
teren mener at kunne tilfredsstille alle, 
der beskæftiger sig med dette værktøj, 
men v.hj.a. de utroligt mange tegninger 
og fotos kan det faktisk opnås. Begynde
ren har brug for »visuel« fremstilling, 
mens den viderekomne i teksten kan fin
de uddybende forklaringer og eksempler 
på specielle værktøjsteknikker.

De første to kapitler omhandler ind
retning af arbejdspladsen, materialelære 
og tips i forbindelse med anskaffelse af 
drejebænk og fræsesøjle.

Kapitel 3 er inddelt i to hovedafsnit. 
Det første giver en indføring i drejetek- 
nikken, nødvendige drejestål og deres 
anvendelse m.m. Andet afsnit indeholder 
anvisninger på, hvorledes en lang række 
forskellige emner drejes. Disse afsnit er 
guf, hvis man er begynder.

Brug af fræsesøjle og fræseprincipper 
er indholdet i kapitel 4. Som kapitel 3 
erogså dette afsnit virkelig godt. De man
ge fotos og tegninger kommer her rigtigt 
til deres ret.

Femte kapitel indeholder anvisninger, 
tegninger m.v. til fremstilling af hjælpe
værktøjer til bl.a. slibning af stål m.m., 
mens kapitel 6 indeholder diverse omreg
nings- og måletabeller, og som i alle gode 
bøger af denne type er der til slut en lang 
række henvisninger til, hvor du kan gøre 
dine indkøb.

Også som opslagsværk er bogen ud
mærket. Stikordsregistret er da også på 6 
tætskrevne sider.

B Ø G E R
bøger i samme serie. En stor del af bille
derne har aldrig været offentliggjort. Fo
tografierne er indsamlet fra 10 lande for
delt på fire verdensdele.

Bogen er delt op i 19 afsnit, og vi kom
mer meget langt omkring, eksempelvis 
berøres Golfkrigen, den menneskelige 
faktor, F-16’s kvindestemme, vingen og 
meget mere. Vidste du f.eks., at Israel er 
et af de få lande, der maler F-16 i andre 
farver end grå.

Bogen må være en oplagt julegave.
Arild Larsen

Uanset bogens kvaliteter kommer man 
ikke udenom, at den er tysksproget, og 
der er tale om mere teknisk tysk end det, 
man normalt ser i de tyske modelblade. 
Fotos og tegninger gør dog bogen anbe
falelsesværdig, ikke mindst hvis man 
endnu ikke har anskaffet sig en dreje
bænk. Specielt afsnittet herom indehol
der gode tips til, hvordan man undgår at 
købe »katten i sækken«.

Niels Bock

RC-Motorflug. 
FMT-Extra 11
I serien af temanumre, som det tyske 
tidsskrift Flug und Modelltechnik udgi
ver, er man nu kommet til nr. 11, og emnet 
er denne gang motorfly.

Som vanligt kommer forfatterne vidt 
omkring, men hovedvægten ligger dog på 
kunstflyvning.

Dette emne behandles i fire artikler: 
En af artiklerne handler om, hvordan 
man kommer i gang, i to andre artikler 
testes henholdsvis en EA 230 fra Sim- 
prop og en Supra-Fly 25 fra Pilot, og 
endelig fortæller Pohlmann i den fjerde 
artikel om sine erfaringer med bygning af 
en F3A-model i glas- og kulfiber.

Motorsiden i heftet består af en ske
matisk markedsoversigt over 156 motorer 
i størrelsen 0,10 - 15 ccm samt en artikel 
om motorbrændstof. For de old-timer in
teresserede er der to artikler, den ene om 
klassikeren »Miss Philadelphia«, den an
den en test af »Jenny« fra Volz-Modell- 
bau.

For fans af fan-fly rummer heftet lige
ledes to artikler, nemlig en test af model
len »Pampa« fra Rödelmodell og en arti
kel om en selvkonstrueret Mirage 2000.

Afsnittet om eksperimentalfly består 
ligeledes af to artikler: den ene er en 
spændende beretning om, hvorledes man 
i forbindelse med udviklingen af et nyt 
fuld-skala fly har gennemført modelfor
søg for at teste et nyt anti-spin system. 
Modellen var i skala 1:4,5 og havde, for at 
opnå så virkelighedstro reaktioner som 
muligt, en planbelastning på ikke mindre 
end 325 g/dm2. Den anden artikel i afsnit
tet om eksperimentalfly er en test af Ro- 
ke-Modelle’s Speed-Canard -  en super
model med en spændvidde på 3,1 meter.

Stormodeller er behandlet i en artikel 
om bygningen af en Convair 440 »Metro
politan« i 20 kg’s klassen. For os her
hjemme er den måske knapt så spænden
de -  vi har jo allerede længe kunnet glæ
de os over Henrik Kejlås lige så store og 
lige så flotte model. Derimod vil en del 
nok kunne glæde sig over den sidste arti
kel, som fortæller om, hvordan man byg
ger sine egne optrækkelige, pneumatiske 
understel (med tegninger).

Heftet RC-Motorflug er på 98 sider 
med mange illustrationer og kan fås hos 
de af vore annoncører, som handler med 
bøger og blade, eller direkte hos Verlag 
fur Technik und Handwerk, Postfach 
1128, D-7570 Baden-Baden 1. Prisen er 
14,80 DM + 3 DM i porto.

Klaus Egeberg

Hvad mener du med, at jeg skal pakke den ud? 
Det her er modellen!

Drehen und Frasen im Modelbau
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RC-fly under 100 gram
Ja, du læste rigtigt! De findes i Vestervig
Vi fortsætter her vores serie om »værkstedsbesøg«.

Hvor ligger Vestervig?
Modelflyve Nyts RC-redaktør, Arild 
Larsen, pakkede en søndag i juni bilen og 
kørte til Vestervig for at besøge Mogens 
Møller.

Efter at have sat min datter af i et 
sommerhus nord for Skive fortsatte jeg 
min tur mod nordvest op over Mors, vi
dere sydvestover mod Hurup, som ligger 
7 km fra Vestervig.

Når man nærmer sig Vestervig, er det, 
som om man kører lige ind i kirken. Om
kring 1100-tallet var Vestervig kirke bis
pesæde; i dag er den Nordens største 
landsbykirke. På kirkegården siger sag
net, at Liden Kirsten og prins Buris er 
begravet. Dette var blot lige for at for
tælle, hvor Vestervig nogenlunde er pla
ceret på Danmarkskortet, og så for at 
fortælle lidt om egnens historie. Men 
skal du til Vestervig, og du kommer syd
fra, så er det lettere at tage over Struer, 
hvilket var den vej, jeg tog hjem.

Fløjet modelfly siden han var 6 år
Jeg blev modtaget af Mogens Møller

uden for huset. Mogens var meget sol
brændt og vejrbidt, og jeg forestillede 
mig, at jeg her stod overfor en mand, der 
havde udendørsarbejde. Men som du se
nere vil erfare, tog jeg fejl.

Mogens fortæller, at han har haft sin 
barndom og opvækst i Vestervig, og hu
set, han bor i i dag, er det sidste af den 
gård, hans far ejede. Husene omkring er 
udstykket fra gårdens jorder.

Dengang kunne han flyve med sine frit- 
flyvere og senere RC-fly på bakkerne lige 
oven for gården, så man må sige, at han 
har haft alle muligheder for at kunne flyve.

Siden sit 40. år har Mogens igen boet i 
Vestervig.

Hvornår startede du med at 
dyrke modelflyvning?
Mogens begynder at fortælle -  imedens 
han finder det ene projekt frem efter det 
andet.

Allerede som 6 årig begyndte jeg at 
bygge modelfly, og jeg har gjort det mere 
eller mindre lige siden, dvs. i næsten et 
halvt århundrede.

Mogens Moller med sin MM Super Mikro II.
Byggetegninger i størrelse 1:1 bringes på si

de 32-33.

Min morfar havde et snedkerværk
sted, som jeg fik lov at benytte. Min før
ste tegning af et modelfly var en af Knud 
Flensted Jensens. Jeg fik min mor til at 
læse byggevejledningen, men tegningen 
kunne jeg selv finde ud af. Beklædningen 
var mørkelægningspapir. Hvis nogen kan 
huske det, ved de også, at det var ikke 
noget let materiale.

Sidenhen kom jeg i lære som autome
kaniker og gik videre til elektromekani
ker og til sidst maskintekniker.

Ind imellem fik jeg tid til at tage svæ- 
veflyvecertifikat med Kaj Sørensen, 
Grindsted, som instruktør (se værksteds
besøg MFN nr. 5/91).

Et Danmarksmesterskab i skrænt blev 
det også til. Hvornår det var, kan jeg ikke 
huske, men det var dengang KDA stod 
for arrangementerne; da brugte man ikke 
at skrive årstal på pokalen.

Over 1150 timer i luften
Mogens fortæller videre, at han fører 
logbog, og her må det tilføjes fra redak
tionens side, at det er der vist ikke mange 
andre, der har gjort i 22 år. Pr. 21. juni 
1992 var det blevet til 1.148,50 timer i 
luften. De 1150 timer er for længst passe
ret, når dette blad kommer på gaden.

Mogens vil gerne lave forsøg, og derfor 
har han lavet en oversigt over hvert ene
ste fly, som han har bygget siden 1970, 
med oplysninger om profil, spændvidde, 
vægt, planbelastning osv.

I det hele taget finder Mogens det 
spændende at eksperimentere. El-tæn
ding, el-motorer af alle mulige afskygnin
ger og test af de mange forskellige akku- 
er, der findes på markedet, er også noget 
af det, Mogens har beskæftiget sig med.

Alle Mogens’ svævefly er bygget med 
T-hale, hvilket kun er gjort for at lette 
transportproblemerne.

Alle flytyper undtagen helikopter
Har du så prøvet alle kategorier indenfor 
modelflyvning, er mit næste spørgsmål?

Mogens fortæller videre: Jeg har prø
vet alle former for modelflyvning bortset 
fra helikoptere. Det har dog mest været 
svævefly, som har haft min interesse de 
sidste mange år sammen med elmotorer.

Jeg siger til Mogens, at når jeg kigger 
rundt i rummene og ser det store opbud 
af modelfly og vinger, tror jeg ikke, at jeg 
nogensinde har set så mange modelfly 
hos en enkelt person før.

Mogens indrømmer, at han har nok 
spredt sig over for meget og nok må til at 
koncentrere sig om en enkelt kategori 
eller to og ikke sprede sig over alle de 
mange projekter, som han har og har haft 
i gang.

Det er lige fra svævefly på 5,5 m over
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en Piper Cup i kvart skala fra Bud Nosen 
med en 32 ccm Quardra til minifly på 
under 100 gram.

Det er netop på grund af miniflyene, at 
jeg er kommet til Vestervig. Hvis vi skulle 
tale om alle de andre fly og eksperimen
ter, som Mogens har lavet mellem år og 
dag, vil vi have stof nok til mange numre 
frem, derfor holder vi os hovedsageligt 
til miniflyene, som i øjeblikket er Mo
gens’ store interesse sammen med elfly.

Vindmåler
En enkelt ting vil jeg dog lige nævne, 
nemlig en vindmåler. Jeg fik det indtryk, 
at Mogens sværger til de forhåndenvæ
rende søms princip, hvilket viste sig gan
ske tydeligt i hans selvkonstruktion af en 
vindmåler.

Vindmålerens håndtag er etuiet til en 
tandbørste, og skålene er to halve bord
tennisbolde monteret på en aksel af pia
notråd. Holderen til selve instrumentet 
er en sæbebeholder, og selve instrumen
tet, som måler vindhastigheden, er et am
peremeter fra en Centurion kampvogn. 
Det stammer fra dengang, Mogens arbej
dede ved militæret i Holstebro. Denne 
periode strakte sig over 8 år.

Miniflyene
På spørgsmålet, hvilket materiale han 
anvender til beklædning, fortæller Mo
gens videre, medens han suger kraftigt på

sin cigaret, som han selv siger, han er en 
slave af.

Et af de største problemer indenfor 
miniflyene har for mig været at finde no
get beklædningsmateriale, der var til
strækkelig let.

Jeg har anvendt så forskellige materia
ler som almindelig solarfilm, japanpapir 
og over til det mere specielle, som de 
meget tynde affaldsposer. For at få pla
sten fra poserne til at sidde fast har jeg 
monteret dobbeltklæbende tape. Det 
sidste nye, som jeg har fundet frem til, er 
Falck folie. Det er en folie, man anvender 
til at pakke nødstedte personer ind i, så 
de kan holde sig varme. Materialet er 
umådelig stærkt og meget let. Det kan 
sagtens holde til vægten af en mand.

Hovedbestanddelen i miniflyene er 
meget let balsa og fyrretræslister. I krop
pen er der lavet letningshuller. Tynd sty- 
ropor kan også anvendes til haleplanet, 
hvis man ikke vil bruge balsa.

Selvkonstruktionen:
MM Super Mikro II
Vi har fået lov til at bringe en tegning af 
Mogens’ selvkonstruktion MM Super 
Mikro II i skala 1:1, så det er bare med at 
gå i gang, men det skal tilføjes, at det er 
ikke for begyndere.

Udsnit af den store flåde af svævemodeller, 
som Mogens har i sin »hangar«.

Materialeliste:
Vingen -  Spændvidde 64 cm:
Forkantliste 2x3 mm fyrretræsliste 
Bagkantliste 10 x 4 mm balsa 
Hovedbjælke 2x3 mm fyr 
Ribber: 16 ribber i 2 mm balsa 
Vingetipper: 2 mm let balsa 
Vægt i alt forvingen:
10 gr. uden beklædning

Kroppen:
Sider, bund og top 3 mm balsa -  uden 
spanter i kroppen. Haleplan og sideror: 2 
mm balsa. Vægt i alt incl. letningshuller: 
10 gr. uden beklædning.

Dyvler til vingebefæstigelse er af 0,8 
mm pianotråd, et inderkabel er varmet 
på, også indvendigt, for at undgå »elek
trisk støj«.

Der er anvendt 0,8 mm krydsfiner som 
hulforstærkning, ligeledes ved baldaki
nen ved haleplanet. Trækstænger er i 0,8 
mm pianotråd.

Selve modellens vægt uden radioan
læg incl. beklædning er 32 gr.

Radioanlæggets vægt:
2 servoer 40 g 
1 modtager 20 g 
1 akku 20 g 
+ 1 ledning 3 g
I alt 83 g samlet vægt -  for modellen 115 
gram.

Planbelastningen bliver: Pb = vægt: vin- 
geareal = 115:5,2 = 22,1 g/dm2.
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Ved et blik ind i det ene af Mogens’ hobbyrum kan man konstatere, at der også er både tid til og 
interesse for motorfly.

Under 100 gram!!!

Men Mogens vil under de 100 gr. og har 
derfor købt endnu lettere udstyr, fra bl.a. 
Witzel Hobby en mikromodtager GEM 
fra firmaet Hitech, mål 34 x 20 x 12 mm. 
vægt 12 gr., men kun på 27 mhz.

Fra Leif O. Mortensen Hobby 2 mi- 
kroservoer på kun 24 gr. og med dimen
sionerne 26 X 27 X 11,5 mm. 4 stk. 50 m/a 
nikkel cadmium 15 gr. fra Sanyo.

Vægt i alt for 1 kanals anlægget 39 gr.
Vægt i alt for 2 kanals anlægget 51 gr.
Vægt for flyet:

Vinger 15 gr.
Krop 15 gr.
Hale 2 gr.

Ledning 3 gr.
Samlet vægt for fly og radioanlæg 86 gr.

Mikroanlæg fra QMT
Hvem er QMT? Bag navnet gemmer sig 
firmaet Quagish Modellbau Technik 
(QMT), som ligger i Bonn. Dette firma 
har servoer helt ned til 1,5-6 gr. og modta
gere helt ned til 3 gr. og et komplet 1 
kanals anlæg helt ned til 17 gr. Men pri
sen bare for 1 servo ligger også et godt 
stykke på den anden side af en 500 kr. 
seddel.

Men det er svært at give dem benæv
nelsen servoer. Der er ingen kasse, ingen 
motor, ingen tandhjul, blot en kobber
spole med en kraftfuld drejelig magnet 
på en omviklet akse, som samtidig kan få 
rorfladerne til at bevæge sig. Den meget 
lille elektronik er separeret fra servoen i 
et stykke indskrumpet slange, alt i alt 4 
gram.

Når spolen bliver forbundet med hale
planet, bliver rorfladerne på den forlæn
gede og omviklede drejelige akse fast
gjort. Den drejelige akse bevæger sig af
hængig efter rorpindenes udslag på sen
deren (højre, venstre op og ned); veksler 
strømretningen i spolen, drejer magne
ten sig samt roret proportionalt til højre 
eller venstre, op eller ned.

Er der ingen spænding på, kan roret 
køre op og ned; det forekommer ikke 
særligt hensigtsmæssigt. Men her tager 
QMT ganske enkelt fartvinden til hjælp. 
Fartvindens tryk på rorfladerne udøver 
ganske »automatisk« et tryk, således at 
rorene stiller sig neutrale, så længe der 
ikke er nogen styreimpulser. Et indbyg

get potentiometer i modtageren bevirker, 
at du kan trimme hele servoen.

Litium batterier contra nic. cad.
Mogens fortæller, at et batteri som li
thium måske en dag vil være fremtiden 
for anvendelse til modelflyvning.

Iflg. bladet Teknikeren findes der i dag 
et dansk udviklet batteri, og bladet skri
ver, at det er et selskab i Odense, Innovi- 
sion, der har udviklet batteriet.

Mogens med det ombyggede legetøjsfly.

Det ligner ikke almindelige batterier. 
Det består af en film, der kun er 1/5 mm 
tyk. På hver side af filmen sidder et tyndt 
metallisk bånd, og de fungerer som plus 
og minuspolerne af batteriet. Batteriet er 
genopladeligt, og sammenlignet med al
mindelige batterier kan det nye præstere 
en 5 gange højere effekt ved den samme 
vægt. Princippet i det nye batteri er det 
samme som i almindelige batterier. Der 
er to poler, som er lavet af det samme 
materiale. Elektriciteten opstår, når der 
strømmer elektroner mellem de to poler 
gennem et andet materiale. Polerne er to 
tynde bånd af stoffet lithium, som sidder 
på hver sin side af en tynd film, lavet af en 
særlig plastic, der kan minde om det, 
man bruger til indkøbsposer.

Råstofferne til batteriet er lettilgæn
gelige og ikke forurenende, og produk
tionsprocessen er billig.

Filmen er fleksibel; den kan bøjes og 
rulles sammen, og den kan laves i alle 
størrelser, efter hvor kraftigt et batteri 
man har brug for.

Mogens fortæller, at i starten, da man 
var ved at udvikle batterierne, sprang de 
som håndgranater; men efter forskellige 
eksperimenter med andre katalysatorer 
fandt man endelig frem til at anvende en 
slags film. Er det mon fremtidens batteri
er i vores modelfly?

Inden jeg slutter mit besøg i Vestervig, 
synes Mogens lige, jeg skal se, hvordan 
han har ombygget et legetøjssvævefly til 
en pris af små 100 kr. til det fineste lille 
radiostyrede svævefly. (Se billedet).

Der var meget mere, vi kunne have talt 
om, men jeg skulle også hjem igen. Men 
måske kommer RC-redaktionen forbi en 
anden gang.

Tegningerne til MM Super Mikro II følger på de 
næste sider.

Et lille udvalg af minimodellerne.
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Rettelse
I sidste nummer fremgik det fejlagtigt, at 
det var redaktøren, der havde skrevet 
artiklen om Focke Wulfen. Æren for 
denne glimrende artikel går ubeskåret til 
Henning Lauritzen, der heldigvis stadig 
af og til ryster en ny model, tegning og 
artikel ud af ærmet.

Redaktøren

Svar til Luis Petersen:

Angående 
Good-Year regler
Da hans svar vel skal forstås som den 
redaktionelle linie i Modelflyve Nyt, kan 
jeg kun konstatere, at det ikke er stedet 
at føre en lødig debat om modelflyvning. 
Da redaktøren kender reglerne i Good
Year, ånden i reglerne og klassens histo
rie (på godt og ondt), havde det tjent 
redaktøren mere til ære at gå efter bol
den.

Jesper B. Rasmussen

Svar til ovenstående:

Hvordan er stemningen for at flyve lidt 
oldtimer linestyring?

Det kunne være med Team Race og 
Speed modeltyper fra f.eks. før 1954, ger
ne nybyggede, men med originale motor
er fra den tid. En god gang Viking team
race ville være sjovt.

Udviklingen i stunt og combat (diesel) 
synes ikke at være sådan, at det kunne 
betale sig at lave særskilte klasser.

Ny
magnesiumpanne 
til speed

Indtil for nylig var det ikke muligt at 
købe en magnesiumpanne med ring til 
FAI speedflyvning.

Det har Nick Arpino fra USA nu rådet 
bod på. Pannen er støbt i AZ 91 magne
sium og ser vældig solid ud. Den vejer 
også godt til, 89 gram, så inden bearbejd
ningen kan man godt anskaffe sig en ny 
fil. Jeg har fået lavet én panne færdig og 
den kom til at veje 65 gram. Pannerne 
koster $ 29.95 + porto $ 11.65.

Inden jeg modtog pannerne, fik jeg ti 
breve med beskrivelse og billeder af pan- 
ner og form, der ikke efterlod nogen tvivl 
om, at pannerne bliver lavet af en entusi
astisk speedpilot.

Vil du i gang med speedflyvning, kan 
du roligt starte med at kontakte:

Nick Arpino,
301 Woodacres Road,
East Patchogue, New York 11772

Mit svar havde intet med en redaktionel 
linie at gøre. Det er en stærkt personlig 
mening og var da også underskrevet Luis 
Petersen og ikke CL-Red.

Min indstilling er, at det af og til frem
mer forståelsen for et synspunkt at over
drive lidt.

Jeg håber da stadig, at bladet er stedet, 
hvor debatten gløder.

Men uden indlæg (hvorfor skal redak
tøren have mundkurv?), intet blad.

Luis Petersen

»Indkøbs-
centre/liste«

Når en linestyrings-pilot rigtigt skal købe 
ind, er der efterhånden kommet en del 
leverandører. De fleste er udenlandske, 
men der er da også nogle, der annoncerer 
her i bladet.

Problemet er bare, at der bliver solgt 
så lidt af de specielle varer, vi skal bruge, 
at det meget dårligt kan betale sig at tage 
det hjem for importøren. Nogle gør det 
af »godhed«; men vi kunne måske her i 
bladet mere systematisk lave en liste over 
leverandører af »goodies«, der ikke kan 
leveres fra de »normale« kilder.

Send jeres tip til redaktøren (så har 
han stumperne før jer).

Luis Petersen

Ved de svenske mesterskaber blev der sat 
ny nordisk rekord i F2C teamrace på 200 
omgange.

Andersson / Åhling fløj de 20 km på 6 
min. 46 sek.

Ved årets sidste konkurrence demon-

Herning Modelflyveklub er nu så langt i 
flytningen til Skinderholmvej ved Her
ning Flyveplads, at de juridiske og andre 
papirmæssige forhold er ved at være fal
det på plads.

Klubbens medlemmer har planeret og 
sået græs på de nye baner, og græsset er 
allerede spiret frem. To store baner og en 
lille til 0,8 cm3 modeller er anlagt, og der 
er plads til yderligere cirkler, når behovet 
viser sig. Næste skridt bliver fundament 
til klubhuset. Den endelige flytning sker 
til foråret. Mere herom senere.

Aage Wiberg

Niels Lyhne Hansen

strerede de, at det ikke var en tilfældig
hed.

De fløj 100 omgange på 3 min. 20,5 og 
på ny nordisk rekord: 3 min. 18,0. Efter 
sigende med B-motoren!!

En stærk præstation. JBR

Du kan lige så godt ta’ hjem. Denne her går 270 
km/t -  med propellen omvendt på!

Herning Modelflyveklub flytter

Nyt fra den svenske Teamracefront
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Tro det, hvem der kan -  Når Anatolik Kolesnikov fra Kirgizistan er færdig med at pakke sammen, 
indeholder hans modelkasse TO komplette stuntmodeller plus alt det løse.

VM i speed.
Hradec Králové

Speedkonkurrencen ved VM havde i år 
ikke dansk deltagelse, hvilket desværre 
ikke er af nogen som helst betydning for 
fordelingen af topplaceringerne. Det 
mest spændende set med danske øjne 
var, hvor langt bagefter vi nu er.

En fart på 270 km/t, som svarer til den 
danske rekord, ville have givet en place
ring som nr. 29 ud af 41 mulige, og der er 
langt op til de 308,5 km /t, som VM blev 
vundet med. Nr. 2 i konkurrencen lå 
imidlertid mere end 7 km/t efter, og set 
under ét er udviklingen sket i området 
mellem 260 og 280 km/t, idet medianen 
fra forrige VM er steget fra 268 km/ til 
278 km/t.

En dansk forbedring op til dette ni
veau er absolut mulig med det nuværen
de grej. Skal vi højere op, må der ske en 
tilgang til klassen (resultaterne i minispe
ed i år er et godt eksempel på betydnin
gen af skærpet konkurrence og gensidig 
inspiration).

En anden mulighed er at købe sig til en 
højere placering ved at investere i en 
komplet indfløjet model med motor, pro-

Sergio Tom Elleri, Italien, blev nr. 3 med 300,6 
km/t med udstyr fra Ukraine.

pel, liner m.v. -  en efter min mening 
ucharmerende løsning, som flere ved 
dette VM benyttede sig af. Noget andet 
er det, at en begynder køber færdiglavet 
udstyr for at komme i gang. (Er der no
gen som vil købe en Rossimodel?)

Sergio Tomelleri fra Italien, som blev 
nr. 3, havde 4 hurtige, komplette model
ler, fortalte han mig ved konkurrencen i 
Marville i Frankrig. Det lød lidt som 
pral, at han anvendte den langsomste 
model i Frankrig, hvor han fløj 192 km/t; 
men eftersom han fløj 300,6 km/t ved 
VM, må der have været noget om det. 
Prisen for udstyret ville han ikke ud med, 
men lagde mere vægt på at fortælle om 
kvalitet og stabile leverancer. At udstyret 
ikke er helt billigt, fik jeg indtryk af, da 
jeg så en prisliste fra Cyklon fabrikken. 
Standardmotoren kunne fås for ca. 1.500 
kr., medens de højst ydende motorer med 
certifikat kunne fås for ca. 10.000 kr.

Det var dog mit indtryk, at langt de 
fleste gerne selv vil bygge deres model
ler; men der er rift om gode motorer, som 
uden de store problemer kan flyve 280 
km/t. Bl.a. var Kohaniuks motorer ud
solgt på 1. dagen, og jeg selv fik den sidste 
af Profi motorerne, som sælges gennem 
Thomas Meizlik fra Tjekkoslovakiet, 
som også sælger combat- og teamrace- 
udstyr fra Ukraine. Motoren kostede i 
øvrigt 1.400 kr. Hvad den kan bringes til 
at yde, må tiden vise; men den anvendes i 
komplette modeller, som sælges med 
280, 285 og 290 km/t garanti. Paul Riet- 
bergen fra Holland havde modtaget en
280 km/t model inden VM, og den fløj
281 km/t ved første prøveflyvning i Hol
land. At han så kun fløj 274,6 km/t ved 
VM, viser, at man uanset prisen på udsty
ret (selvfølgelig) må arbejde med at fin
de den rigtige kombination af effektpot

te/propel/nåleindstilling til det aktuelle 
vejr.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at selv om 
jeg denne gang overværede VM som tu
rist, kunne man ikke undgå at mærke den 
entusiasme, der omgav deltagerne: Et 
enkelt spørgsmål, og modeller blev skilt 
ad, propelkasserne åbnet, og logbøger 
med notater om timing, gløderør, potte
dimensioner m.v. blev fundet frem. Des
værre er der ikke ret mange tal, der går 
igen fra deltager til deltager, men hver 
især fortæller de med stor overbevisning 
i stemmen om deres løsninger. At der

Henning Forbech, placering: 7-11.
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DM og Hedeslag i dieselcombat 1992skal bruges 5 dage for at flyve 3 x 12 sek., 
er ikke en dag for meget.

At hegnet omkring banerne også tjener et sik
kerhedsmæssigt formål, fik man et klart indtryk 
af, da en af de kinesiske deltagere mistede 
kontrollen med sit fly.

Læg mærke til hegnet over drengens hoved.

Referat Niels Lyhne-Hansen

Gauerslund speed
Årets udgave af Gauerslund speed blev 
på mange måder rekordernes stævne for 
samtlige 5 deltagere.

Jesper satte ny flot danmarksrekord 
og vandt konkurrencen med 194,2 km/t, 
en forbedring på ikke mindre end 77 km/t 
i forhold til forrige år.

Niels’ rekord bestod i for første gang 
ikke at få sit navn på pokalen, men han 
klarede dog andenpladsen hjem med 
159,7 km/t, hvilket var nok til at sikre ham 
en af de eftertragtede plader chokolade 
med nødder.

Midt i feltet placerede Kalle Fanøe sig 
som den, der fik de tre mest konstante 
flyvninger på 112,9 -  113,4 og 117 km/t. 
Også Lars Jørgensen på 4. pladsen klare
de 3 tider og nåede i den sidste flyvning 
op på 101,5 km/t, hvilket er personlig re
kord.

Ind på 5. pladsen kom Carsten Jørgen
sen, som for første gang stillede op i en 
mini-speed konkurrence og fik -  som så 
mange andre har fået før ham -  3 nuller 
og en masse erfaring.

1. Jesper B. Rasmussen, Aviator 194,2 km/t
2. Niels Lyhne-Hansen, Trekanten 159,7 km/t
3. Kalle Fanøe, Aviator 117,0 km/t
4. Lars Jørgensen, Kjoven 101,5 km/t
5. Carsten Jørgensen, Aviator 3 forsøg!

Ref. Niels Lyhne-Hansen

Der mødte 7 kampivrige piloter op på 
den regnvåde flyveplads for at blive brie- 
fet om dagen flyveprogram. De blytunge 
regnvejrsskyer hang lavt hen over himlen, 
og piloter og mekanikere skuttede sig i 
morgenkulden på denne søndagsmorgen 
i august.

Der var en udefinerbar spænding i luf
ten, og selv om ingen nævnte det direkte, 
lå der hos alle en ubestemt følelse af, at 
afgørelsens time var nær. Hvem ville styr
te ned, og hvem ville efter dagens afgø
rende luftkampe på den græsklædte lan
dingsbane glad og sejrsikker gå over i 
messen i bevidstheden om atvære meste
ren? Danmarksmesteren i dieselcombat 
for linestyrede modelkampfly med 2,5 
ccm dieselmotorer.

Briefingen til årets DM og Hedeslag i 
dieselcombat, der i år blev et rent midt
jysk opgør, trak lidt ud p.g.a. morgenreg
nen, og da deltagerantallet ikke steg 
yderligere, og regnen stilnede af, gik vi i 
gang med afviklingen.

Henning Forbech havde igen stillet sig 
til rådighed som dommer, og Steen Lys- 
gaard samt Brit Erni holdt styr på stopu
rene og klippene.

Det var Mr. Oliver’s gode, gamle mo
torer, der blev brugt. Nogle var mere go
de end andre, og enkelte var ret så gamle. 
Bjarne Schou havde en af de bedste og 
hurtigste, og han viste sig dagen igennem 
også som en kompetent og sikker diesel
mekaniker, der med en finjustering på 
begge skruer fik både sin egen og Aages 
model i luften med godt kørende motor
er hver gang.

Jacob Nielsen fra Grindsted var en af 
dagens positive overraskelser. Han hav
de flere særdeles gode kampe, og hans 
placering var fuldt fortjent.

Vore lokale combatspecialister Bennys 
og Kims formkurver toppede lidt uhel
digt i år, idet de med to tabte kampe hver

Bjarne Schou, ALK 
Kim Pedersen,Herning 
Benny Furbo, Herning 
Jacob Nielsen, Grindsted 
Søren Larsen, Grindsted 
Keld Christensen, Grindsted 
Aage Wiberg, Herning

DM 1992

Lørdag den 5. september kl. 13.00 blæn
dede Linestyringsunionen og Aviators

måtte se sig hensat til de nederste place
ringer. De er dog allerede ved at forbere
de sig til næste års DM, hvor de har 
besluttet sig for at træne op til stævnet. 
Bjarne Schou stilede således igen i år 
sikkert mod sejren. Han tabte kun én 
kamp p.g.a. diskning, da han glemte at 
flyve rundt i sikker højde, mens modstan
derens model blev mekanikeret. Han fløj 
nogle aldeles overbevisende kampe og 
havde sjældent under 3-4 klip på mod
standerne, der i de fleste tilfælde end 
ikke havde knuden tilbage efter kampe
ne.

Aage fløj sig på sikker og defensiv flyv
ning uden mange klip ubesejret frem til 
finalerunden; men her måtte han sande, 
at stunttræning ikke er tilstrækkeligt til 
at stække vingerne på en erfaren FAI-Pi- 
lot af Bjarnes kaliber.

Finalerunden blev således noget af et 
antiklimaks. I første runde lokkede Bjar
ne Aage i jorden og vandt på klip og tid. I 
anden runde kunne Aages model ikke 
holde stramme liner og havarerede.

Bjarne Schou blev således endnu en 
gang dansk mester i diesel combat. Må
ske en og anden skulle gå i gang med at 
flyve FAI-Combat for gennem den der
ved opnåede erfaring at kunne slå Bjarne 
af pinden næste år.

Stævnet sluttede, som traditionen 
kræver det, med fælles kaffebord med 
Pias udmærkede madder til de trætte 
flyvere og officials.

PS.
Et nyt og originalt indslag i år var klub
bens nye elektroniske trækprøveapparat, 
»Hee-Hylet«, opfundet af Kim. Med et 
klart akustisk signal tilkendegav det, at 
det påkrævede træk var opnået.

Summa summarum en hyggelig og 
sportslig god dag for de fremmødte.

2V 7V 9T 10V 12V 13V
IT 5T
2T 4T
IV 6T 9V 11T
3T 5V 10T
4V 7T 8T
3V 6V 8V 11V 12T 13T

Ref Aage Wiberg.

Modelflyvere igen op for årets danske 
mesterskab. Deltagerantallet var pø om 
pø som sidste år, dog med en stigende 
tendens.

Vi havde Voldborg helt på vores side 
under hele stævnet. Selv om der ind imel-
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lem var optræk til byger, havde vi faktisk 
rigtigt godt vejr hele weekenden.

Lørdag aften havde vi, ligesom sidste 
år, en chance for at fægte med pinde, da 
menuen hed ristaffel. Vores forøgede 
træningstilstand kunne mærkes; der var 
færre, som krøb til korset og hentede 
bestik i køkkenet.

Søndagen forløb i vanlig afslappet stil 
indtil præmieoverrækkelsen, hvor Hen
rik Ludwigsen kunne udføre sin første 
embedsgerning som konstitueret for
mand i stedet for Lars Formand L, som 
har søgt udfordringer i Afrika.

Det var måske ingen overraskelse, at 
Aviators Modelflyvere genvandt pokalen 
som bedste klub; men afstanden til de 
øvrige klubber er meget stor. En af for
skellene kunne være, at Aviator stiller 
med alle mand, uanset deres chance for 
at vinde guld.... Tag det som en opfor
dring til at prikke lidt til de halvgamle 
»begyndere«, der »ikke synes, de er gode 
nok«. Uden stævner bliver de aldrig »go
de nok«.

F2A Speed:
I FAI-speed fik Niels’ Irvine skubbet den 
danske rekord op på 270,6 km/t, og det 
lød til, at der var mere på vej.

Irvine kan nok ikke lide truslen fra 
Niels’ nyindkøbte Profi-motor, en sag, 
der skulle kunne runde 290 km/t.

På tredjepladsen med 101 km/t kom 
Henrik, den eneste med Cox Tee-Dee i 
en model, der diplomatisk sagt må beteg
nes som anderledes, nærmest en 1/2 mini- 
combat, flot bygget og forbløffende vel
flyvende.

Jesper kæmpede sin egen kamp med 
snavs i strålerør og revnede slanger, så 
han måtte lade sig nøje med 160 km/t, 
hvilket ikke var nok til at true Calle, der i 
første forsøg scorede 172 km/t, rigeligt til 
en fortjent førsteplads.

Minispeed er ude over begyndersta
det, men man kan stadig begå sig uden 
vildt og avanceret udstyr. Ironisk nok er 
en af sojamotorernes store fordele, at de 
kan holde\ der bruges ikke reservedele 
udover gløderør, og en justering gælder 
også næste gang, man flyver. Den er des
værre ret ultimativ -  enten 30.000 rpm 
eller slet ikke i luften. Det er ikke sådan 
en, man skal bruge til at få erfaring med 
motorpleje. Cox’en skal bare altid juste
res, og krumtaphuset kan ikke holde, 
hvis du kalder på alle de omdrejninger, 
cylinderen kan præstere, men den er nem 
at få i gang og nem at få i luften.

PAW’en er der delte meninger om. 
Med to kuglelejer kan de fint flyve 150 
km/t; de er nemme for mennesker med

lig blæser (læs: halv pelikan); men som 
forholdene var, kunne han ikke fravriste 
Aage DM-titlen.

Henrik Ludwigsen fløj sig ind på bron
zepladsen med (for) store manøvrer og 
god sikkerhedshøjde i bunden af de kan
tede manøvrer; men helhedsindtrykket 
gjorde, at han sikrede sig tredjepladsen 
foran Uffe.

Uffe holdt vinklerne bedre end Hen
rik, men også hos Uffe kom der ikke 
rigtigt bund i de kantede manøvrer; nogle 
af dem blev lidt små og derved noget 
forkrøblede, da han holdt vinklen i top
pen rimeligt. Motorgangen på hans 
Shark kunne også ønskes bedre, da der 
savnes power til at gå ud til siderne i de 
sammensatte manøvrer.

Dan Hune kom ind på sidstepladsen 
med sin nye, hurtigt byggede og endnu 
ikke færdigtrimmede model. Motorkva
ler og manglende mulighed for træning 
gjorde, at resultatet »kun« rakte til den
ne placering. Det bliver spændende at se 
hans videre fremfærd, da han nu vil til at 
satse på stunt. Han har stof i sig til at 
drive det vidt. Han kan bygge, besidder 
masser af flyve talent og har lyst og vilje til 
at træne, så ham skal vi nok passe på ikke 
at give for mange råd og fiduser til næste 
sæson.

Sum
1. Aage Wiberg, Herning 1814 1735 1736 3549
2. Leif O.Mortensen,Aviator 1711 1704 1721 3432
3. Henrik Ludwigsen,Kjoven 1492 1419 1541 3033
4. Uffe Olesen. Herning 1286 1463 1491 2954
5. Dan Hune, Kjoven 113 1284 1252 2536

1. Niels Lyhne-Hansen/635 261,0 270,6 Okm/t

Ind imellem var Lars og Jan på banen 
med deres 5 ccm speedmodel, men på 
grund af propelmangel, accellerationsbe- 
svær og gløderørs-knas så blev det ved 
forsøgene. Hastigheden var sådan i na
bolaget af 230 km/t, langt fra de 266 km/t,

dieselmotorerfaring og kan være djævel
ske for uerfarne (læs gløderørsfingre). 
Ordentligt rensede, afgratede og tilkørte 
giver de som regel god levetid og stor 
omgængelighed.

1. Carl Johan Fanøe, Aviator 172,13 0 160,6
2. Jesper Buth Rasmussen, Aviator 0 160,6 157,2
3. Henrik Ludwigsen, Kjoven 0 101,0 0
4. Carsten Jørgensen, Aviator 0 0 0
4. Niels Lyhne-Hansen, 635 0 0 0

modellen fløj på sommerlejren, udstyret 
med en Good-Year propel.

Motoren er en 3,5 ccm car-motor i 
»blød« tuning; den kan nemt trimmes 
om, så 40.000 rpm kan nås....Der er ingen 
tvivl om, at en rekord står for fald.

F2A-1A, Minispeed
Minispeed var den største klasse med 6 
tilmeldte, hvoraf de 5 kom i luften. Fire 
af modellerne var CS .061 med effektpot
te i sidewindermodeller. Niels’ model 
skiftede navn til Pelle Haleløs, så han 
måtte for en sjælden gangs skyld stå uden 
tider.

Næsten-debutanten Carsten fik sin 
CS-model i luften, men måtte sande, at 
det er sværere at styre 170 km/t end 110 
km/t. Modellen pendlede og endte i jor
den, to omgange før tiden var hjemme. 
Han er på sporet, og til næste gang har 
han sikkert prøvefløjet modellen.

Ref. Jesper B. Rasmussen

F2B, Kunstflyvning
Vindforholdene var næsten perfekte til 
stunt-konkurrencen i år, hvilket skulle 
kunne give flyvning af høj standard. Imid
lertid kunne det ses, at træningsindsatsen 
op til stævnet ikke har været alt for in
tensiv rundt omkring, så det generelle 
indtryk var, at folk ikke fuldt levede op til 
deres bedste.

Aage lagde i første flyvning ud med 
stævnets højeste scoring og skaffede sig 
herved et forspring, som holdt på trods af 
lørdag aftens udskejelser i lækker, kryd
ret orientalsk mad ledsaget af passende 
mængder rødvin samt bajersk øl til de 
små timer.

Leif O. kunne godt have brugt noget 
mere af »Blæsten går frisk over Limfjor
dens vande«, da han er en af de få, der 
magter at holde standarden i en ordent

F2B-B, Kunstflyvning-begyndere
Det var synd og skam, at kun Aviator var 
i stand til at stille mandskab til B-klassen, 
og at ikke flere fra klubberne rundt om
kring undte sig selv den oplevelse at del
tage i flyvningen og det asociale samvær 
og veltillavede traktement lørdag aften. 
De aner ikke, hvad de gik glip af, og det 
er en stor skam.

Karl Johan Fanøe var urørlig i B-klas
sen med sin flotte og velflyvende Stiletto, 
og Carsten havde ikke en chance med sin
2,5 ccm model, der tilmed havde tekniske 
problemer.

Calle blev så endnu engang mester i 
B-klassen; men nu tager han springet 
»op« i ekspertklassen, og vi glæder os til 
at se ham møde udfordringerne her!

Det betyder imidlertid, at B-klassen 
nu står åben for enhver med lyst og gåpå
mod i begynderklassen, og at der igen er 
gode chancer også med 2,5-3,5 ccm mo
deller næste år. Så se nu at komme ud af 
busken rundt omkring, og mød talstærkt 
frem næste gang, trommen lyder!

Sum
1. Karl Johan Fanøe, Aviator

788 808 690 1596
2. Carsten Jørgensen, Aviator

0 0 32 32

Ref. Aage Wiberg
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F2C Teamrace

Der var lagt op til hurtige tider med to 
hold med hurtige Nazin motorer. Des
værre går noget af gassen af ballonen, når 
der kun er 2..to!! hold.

Opvarmning til finalen.

Jens/Luis tog det roligt med 1,5 svæver 
i stoppene og lavede alligevel personligt 
bedste med en motorgang, der bare dro
ner.

Jesper/Carsten lunede lidt op og fik 
»langsomme« 3,45.

Til andendagen havde Lyhne overtalt 
dommeren til at tage håndtaget på hans 
gamle Nelson model, så man kunne få et 
par normale heats og finale. De, der ken
der fablen om skildpadden og haren, kan 
selv gætte sig til resten. Med omkring
21,5 sek/10 omg. blev de overhalet kon
stant; men i første stop følger Luis regler
ne, hånden på jorden, linerne fanger 
græskanten, og modellen kører ind.

Jesper/Carstens model går hurtigt og 
konstant indtil andet stop, hvor hjulet var

F2C vinderne overraskede alle -  også sig selv!

træt og havde besluttet sig til at stå af de flyve finalen færdig alene. Han har nu 
racet. Per kunne herefter stærkt prusten- lovet (truet) med at træne til næste år.

1. Niels Lyhne-Hansen, 635/ 0 6.09,0 8.21,9
Per Sauerberg, Haderslev

2. Jens Geschwendtner/ 3.31,8 4.03,9 31 omg.
Luis Petersen, Comet

3. JesperButhRasmussen/ 3.45,9 3.51,0 Disk
Carsten Thorhauge, Aviator

Good-Year
Carsten havde bygget sig en lille Quickie 
og vandt fortjent i en stort set velfløjet 
finale, hvor russermotoreme dominere-
1. Carsten Thorhauge/Aviator 

Johannes Thorhauge
5.34,5

2. Karl Johan Fanøe/Aviator 
Jesper Buth Rasmussen

4.35,3

3. Ole Bisgård/Aviator 
Leif O. Mortensen

4.44,1

4. Jørgen Olsen/Comet 34 omg.

Luis Petersen 
Ref. Luis Petersen

F2D Combat
1. Henning Forbech, Alk
2. Bjarne Schou, Alk
3. Lars Hansen, Kjoven
4. Ole Bjerager, Kjoven

de. Det virker, som om at grænsen ligger 
omkring 4:25 for et optimalt løb med 
denne motor. Den eneste anden motorty
pe knækkede venturien på vej til en ri
melig tid.

4.39,9 9.24,0

4.38,0 10.01.0

4.46,2 10.53,4

5.18,2

Bedste Klub point
1. Aviator 37
2. Comet 9
3. Alk 8
4. Herning 7
5. Kjoven 6
6. Trekanten 5
7. Haderslev 3

Kjoven open Ekspert stunt;
Flemming trak sig (inden første flyvning) 
p.g.a. for lidt linetræk i de høje manøv
rer. Så sejren var hjemme for Henrik ef
ter 1. flyvning. Derpå -  endnu en pils.

Skønt vi ikke var så mange, fik vi afviklet 
Kjoven Open d.19. september, en pragt
fuld sensommerdag.

Vejret var med, da samfulde 4 delta
gere og 2 klubmedlemmer stillede kl. 
13.00 på flyvepladsen på Amager Fælled. 
(Jeg ankom sidst, derfor den oplagte re
ferent).

De fremmødte var Henning Lauritzen, 
Flemming Pedersen, Lars Hansen, Pre
ben Klausen, Ole Bjergager og så mig -  
Henrik Ludwigsen. -  Og Ole byggede, 
traditionen tro, stadig på et par combat- 
modeller.

Kjoven lagde hårdt ud, efter en vel
komstpils, med:

Begynderstunt:
Lars startede og blev godt hjulpet af de 
øvrige fremmødte -  med tilråb om, hvil
ke manøvrer der nu kom. Det lykkedes 
dommer Henrik at genkende op til flere 
manøvrer.

Dernæst var det Oles tur. Ligeledes 
godt hjulpet var flere manøvrer også her 
genkendelige.

I anden flyvning havde de begge fået 
mere styr på tingene. Modellen, der gen
nemførte de ialt 4 flyvninger, var gav
mildt stillet til rådighed af vores bortrej
ste unionsformand Lars Jørgensen.

Combat:
Deltagere og mekanikere: Ole og Lars. 
Dommer Henning.
Tidtagere, kliptællere og hjælpere: Pre
ben og Henrik.
1. runde vandt Lars på flyvetid, og 2. 
runde vandt Lars på flyvetid. Ole havde 
glemt at spænde sin motor fast.

Under konkurrencen dukkede Luis 
Petersen op for at høre, om der var andre 
team race hold, der ville flyve om sønda
gen. Da det ikke var tilfældet, og der ikke 
var andre tilmeldt race, blev vi enige om 
at droppe flyvningen om søndagen.

Resultater:
Begynderstunt l.flyvning
1. Lars 116
2. Ole 126

Ekspert stunt
1. Henrik
2. Flemming P.

Combat
1. Lars
2. Ole

2.flyvning
220
162

v v 
t t

Alt i alt en rigtig hyggelig dag på Amager 
Fælled

Ref. Henrik Ludwigsen
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Viking F3F Slope Race
Årets konkurrence
1 1992 havde Norge tilbudt at være vært 
for det efterhånden traditionsrige »Vi
king F3F Slope Race«, og af det materia
le, arrangørerne sendte ud flere måneder 
før stævnet, kunne vi se, at det tegnede 
til at blive det største og måske også bed
ste hidtil. Hele 8 nationer stillede hold, 
og mange stillede flere end ét, Tyskland 
således 4 og England 3 hold. Men også 
mere ukendte lande i skræntflyvemæssig 
henseende som Frankrig og Tjekkoslova
kiet stillede hold, sidstnævnte endda 2 .1 
alt var 54 piloter tilmeldt konkurrencen. 
Fra Danmark stillede vi 2 3-mands hold. 
Et hold bestående af sjællandske piloter 
og et hold af jyske.

Som deltagerlisten -  der som sagt var 
offentliggjort flere måneder forud -  så 
ud med masser af toppiloter fra tidligere 
Viking-stævner samt en hoben af Tysk
lands bedste F3B-piloter, var vi klar over, 
at der skulle ydes en ekstra indsats, hvis 
vi skulle komme hjem med et godt resul
tat, og det jyske hold, som jeg var delta
ger på, begyndte da også en intensiv træ
ning ca. 1 Vi måned før afrejsen, med 2 
ugentlige træningsaftener og herudover 
flyvning i week-enden, hvis vejr og tid 
tillod det.

Derudover var der naturligvis en mas
se ting, der skulle klargøres til afrejsen. 
Hvad kunne man f.eks. få brug for af 
reservedele? Så der blev pakket store 
mængder af flyvegrej ned i rejsebagagen. 
Ud over sender, lader og 2 komplette fly 
pr. mand blev det flere forskellige limty
per, trækstænger, kabler, tandhjulssæt, 
ekstra servoer, tape, krydsfiner, lodde- 
grej, skruer, møtrikker og meget mere i 
en sand syndflod. Det er vel overflødigt 
at nævne, at vi ikke fik brug for noget 
som helst!

Også for at være så velforberedte som 
muligt havde vi besluttet at tage afsted i 
så god tid, at vi kunne »snuse« lidt til 
skrænterne, måske også få en prøveflyv
ning, og i det hele taget stresse lidt af før 
konkurrencenerverne meldte sig.

Allerede 2 dage før officiel stævne
start tog vi derfor natbåden til Kristians- 
sand og kørte så næste dag til en hytte, vi 
havde lejet hjemmefra, og som lå lidt syd 
for Stavanger, hvor også de skrænter, der 
skulle flyves på til konkurrencen, var be
liggende. Efter at have indhentet den 
søvn, vi var gået glip af under overfarten, 
havde vi så den næstfølgende dag til at 
checke ind på hotellet og i receptionen få 
en del skriftligt materiale om stævnet, 
bl.a. en nøjagtig stedsangivelse af skræn
terne. Derefter var der ikke langt fra tan
ke til handling: Vi måtte simpelthen ud at 
se på skrænterne!

Jeg, der ikke før havde fløjet i Norge,

men kun havde været der som turist, hav
de naturligvis gjort mig nogle forestillin
ger om, hvordan en typisk norsk skrænt 
ser ud: 300 m høj (mindst) og så stejl, at 
det var til at blive helt dårlig af. Dertil et 
landingsområde af størrelse som et fri
mærke og naturligvis oversået med store 
sten! Men nej. Sten var der godt nok 
mange af, men de var sirligt samlet sam
men i store diger, og skrænterne lignede 
nærmest de hjemlige i Hanstholm-områ- 
det, måske endda knapt så høje. Alt i alt 
en behagelig overraskelse. Til gengæld 
undrede det os lidt, at man til konkurren
cen kun rådede over 2 skrænter: En ved 
Reve, der vendte næsten stik nord, og en 
ved et lille fiskerleje, Obrestad, der dog 
kunne bruges i 2 vindretninger, nemlig 
vest og syd. Da vi spurgte en official om 
grunden til, at man ikke havde arrangeret 
sig med skrænter, der kunne bruges, hvis

Viking Slope Race
Kort om reglerne:
Reglerne for skræntrace -  eller F3F, som 
FAI kalder klassen -  er af dansk her
komst og ganske enkle: På en velegnet 
skrænt afmærkes v.hj.a. flag en bane på 
100 meters længde. Ved banens begræns
ning anbringes svingdommere, der med 
et sigteapparat kan afgøre, hvornår flyet 
passerer begrænsningen. Når det sker, 
aktiverer disse svingdommere et horn el
ler ringeapparat, som kan høres af pilo
ten, og indikerer dermed over for ham, at 
der nu kan vendes. Det gælder så om så 
hurtigt som muligt at flyve banen igen
nem 10 gange -  altså i alt 1 km. Piloten må 
have en hjælper til at kaste flyet ud og 
har derefter 30 sek. til at forsøge at vinde 
højde, som derefter kan omsættes i fart, 
inden han går ind i banen.

Det skal lige nævnes, at der kun er ét 
fly i luften ad gangen, idet der flyves mod 
uret og ikke, som i pylonrace, mod hinan
den. Risikoen for kollisioner er derfor 
helt udelukket.

Den vestvendte del af skrænten ved Obrestad.
Dette billede kunne næsten være taget ved 

Hanstholm.

vinden var i SÍV eller østlig, svarede han, 
som den naturligste ting af verden, at 
man aldrig havde vind fra de retninger, og 
det skulle, i hvert fald medens vi var der, 
vise sig at passe!

Tjekker med bremsefaldskærm
På skrænten ved Obrestad, som vi først 
kørte ud til, var en del tjekker ude at 
flyve, og det var på mange måder lidt af 
en oplevelse at se. Dels adskilte deres fly 
sig lidt fra, hvad man normalt ser til 
skræntkonkurrencer i dag -  de var f.eks. 
lidt mindre og med ret små sideforhold -  
dels benyttede de faldskærm som bremse 
i stedet for det nu næsten enerådende 
butterfly-mix. Årsagen til dette skal dog 
nok søges i, at et moderne RC-anlæg 
med denne mix-mulighed er næsten uop
nåeligt dyrt i Tjekkoslovakiet, men bort
set fra det er en bremsefaldskærm nu slet 
ikke nogen dårlig idé, idet den -  hvis den 
altså gider folde sig ud! -  er uhyggelig 
effektiv. En af de tjekkiske piloter de
monstrerede dette ved at komme hylen
de langs skrænten, så ud med skærmen, 
og 15 m længere henne sættes modellen 
blidt på skræntkanten. Det havde han 
vist prøvet før! De tjekkiske fly adskilte 
sig tillige fra den typiske F3F-model ved 
at have vinger lavet helt i træ: balsaribber 
og beklædning med 0,8 mm krydsfinér. 
Desuden bar de alle præg af særdeles 
godt håndværk. Og så så det ud, som om 
de fløj rigtigt stærkt.

Processing -  spionage
Om aftenen var der samling på hotellet i 
Sandnes til processing (dvs. godkendelse 
af modellerne), hvor der var lejlighed til 
at spionere lidt. Det er altid spændende 
at se, hvad de andre flyver med; men om 
nogle epokegørende nyheder var der nu 
ikke tale. Bortset fra de førnævnte tjek
kiske fly var langt hovedparten, hvad 
man, måske lidt misvisende, kan kalde
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F3B-fly, dvs. fly med en spændvidde på 
280-300 cm og med 4 vingeklapper med 
forskellige mix-muligheder. Kun de dan
ske fly skilte sig afgørende ud fra mæng
den. Selv mødte jeg ganske vist op med 
F3B inspirerede modeller, men de 2 øvri
ge jyder og alle de sjællandske piloter 
medbragte de karakteristiske drejevinge- 
fly, som i en årrække har været domine
rende her i landet til F3F-konkurrencer. 
Som det næsten fremgår af navnet, er der 
ingen krængeror på disse fly, idet vinger
ne v.hj.a. en kuglelejret vippemekanisme 
i kroppen kan drejes modsat hinanden til 
større eller mindre indstillingsvinkel og 
derved give en krængerorsvirkning. For
delene ved dette system -  udover at det 
er billigere og nemmere at lave -  skulle 
være, at man undgår modstandsgivende 
rorspalter og servotræk. Samtidig afskæ
rer man sig dog fra at kunne ændre krum
ning på profilet under flyvningen afhæn
gigt af flyets hastighed og den mængde 
»g«, man trækker i svingene. Ville forde
lene opveje ulemperne? Det ville vi få et 
fingerpeg om allerede næste dag.

Fredag 4/9. Reve. Runde 0,1, 2
Dagen gryr med skønt sensommervejr. 
Der er lunhed i luften, solen stråler fra en 
skyfri himmel, og der er ikke en vind, der 
rører sig!

Det viser sig dog, at den norske stæv
neleder har check på sin meteorologi. 
Han fortæller os, at der hen imod mid
dag vil komme vind fra nord, og at der 
derfor vil kunne flyves på Reve-skræn- 
ten. Altså bevæger hele karavanen af mo
delflyvere og supportere sig i bil de ca. 20 
km til skrænten, og ganske rigtigt, der er 
vind, omend svag. Mens der ventes på 
opfriskende vind, sammenkaldes til brie
fing, hvor forskellige sikkerhedszoner

Det jyske hold. Fra venstre: Knud Hebsgaard, 
Keld Ørum Jensen og Jørgen Larsen. 

Modellerne er hhv. Taifun, Comet og Spica.

defineres. Ved overflyvning af disse vil 
der blive givet 100 strafpoint. Endvidere 
peges landingsområdet nøje ud, og pro
ceduren for landing fastlægges præcist, 
så ingen misforståelser er mulige. Ved 
landing uden for det af stævnelederen 
udpegede område gives 0 point for flyv
ningen. Hårde odds, men området var nu 
rigeligt stort, ca. 100 x 100 m, så det skulle 
ikke give problemer.

Ved middagstid er vinden stabil over 4 
m/s, og det besluttes derfor at starte 0- 
runden op. I denne runde gives ingen 
point; den tjener udelukkende til at ind
køre hele stævneafviklingen samt natur
ligvis til at give piloterne en sidste trim
metur. Efter denne stilfærdige runde, 
hvor ingen præsterer tider nævneværdigt 
under 70 s. (og det er langsomt!), startes 
sål. runde op.

Nu er det alvor! Første pilot er danske 
Finn Gude. Vinden er stadig meget svag, 
men under de omstændigheder gør Finn 
det godt med en tid på 76,8. Jørgen Lar
sen har startnummer 4 og flyver på 60,6 
= en fantomtid! Jørgen er naturligvis

Sjællænderne er fra venstre: Finn Gude, Car
sten Berg og Jack Lessel.

Alle flyene hardrejevinger.

særdeles godt tilfreds med sin flyvning, 
der, hvis vinden holder sig konstant, må 
blive en af de bedste. Men nu begynder 
vinden selvfølgelig at friske op. Carsten 
Berg, der er 7. pilot, opnår 58,9, og så 
kommer vinden! Inden for ganske få mi
nutter ligger den stabilt på 12 m/s, og 
tiderne rasler ned. Da det hele er over
stået, er hurtigste tid sat af Stefan Goe
bel fra Tyskland med 50,6, mens Nic 
Wright fra England, der tidligere har 
vundet konkurrencen 2 gange, er lige ef
ter med 51,3. De tre resterende danskere 
får dog også gavn af den kraftigere luft og 
flyver pæne tider. Knud Hebsgaard op
når således 51,8.

Vinden er fortsat stabil i 2. runde, der 
derfor kan afvikles under mere retfærdi
ge forhold. Rundens hurtigste tid opnås 
af Peter Kowalski, Tyskland, med 47,3 
efterfulgt af sin bror Klaus samt Stefan 
Goebel, begge med 48,4. Et dansk lys
punkt er Jørgen Larsen, der er 4. hurtigst 
med 49,9 og dermed får lidt kompensa
tion for den manglende vind i 1. runde.

Lordag 5/9. Reve.
Runde 3,4, 5, 6
Vinden er fortsat i nord, og den er tilpas 
kraftig allerede fra morgenstunden, 
hvorfor stævnelederen beslutter, at vi 
omgående kører til skrænten og forsøger 
at afvikle så mange runder som muligt. 
Man ved aldrig, hvor man har det norske 
vejr, især regnen, og det gælder om at 
udnytte det gode vejr fuldt ud.

Lidt over 10 startes 3. runde op i vind, 
der er lidt svagere end dagen før, nemlig 
7-8 m/s. Da vinden frisker lidt op i løbet 
af runden -  dog ikke så meget som dagen 
før -  bliver der igen lidt variationer i 
flyvetiderne, som ikke kun skyldes pilo
terne. Trods alt klarer de danske piloter
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Fiskerlejet ved Obrestad. I baggrunden den 
der tider først i fyrrerne gennemsnitsha- drilske skrænt, hvor runde 7, 8 og 9 blev fløjet i 
stigheder på et stykke over 100 km/t. Slet °P M stiv kuling. 
ikke dårligt -  og så uden motor!

sig godt; kun Finn Gude kan ikke rigtigt 
få fart i modellen. Jørgen Larsen er igen 
den bedste af de danske piloter, idet han 
opnår en 5. plads med en tid på 54,2. 
Runden vindes af Peter Kowalski (igen!) 
med tiden 51,2.

I 4. runde er der blevet lidt mere luft, 
og det afspejles i tiderne. Af de danske 
piloter klarer især jyderne sig godt i den
ne runde ved alle at blive blandt de 10 
bedste. De sjællandske piloter har også 
fundet ind i en god rytme, dog er en af 
dem så uheldig -  efter en i øvrigt meget 
hurtig flyvning -  at lande uden for det 
førnævnte landingsområde på 100 x 100 
m og dermed indkassere et 0 for flyvnin
gen. Almindelig hensynsfuldhed forby
der mig at nævne navne, men så må du 
også love aldrig at gøre det mere, Jack. 
Ups!

Ikke kun danskerne var udsat for 
uheld. Den tyske pilot Stefan Goebel var 
udsat for en mindst lige så traumatisk 
oplevelse. Da hans hjælper skulle kaste 
flyet ud, blev det grebet af et vindpust 
lige i kasteøjeblikket med det resultat, at 
flyet tog kurs mod et stendige, der løb 
parallelt med skræntkanten, og som vi 
andre, netop p.gr.a. risikoen for at ram
me det, gik ud foran, når vore modeller 
skulle kastes. Med mindst en 2000 kr.’s 
lyd klaskede modellen ind i diget, hvilket 
straks gav anledning til rynkede øjenbryn 
blandt de norske officials, idet stendiger i 
Norge er beskyttet ved lov og ikke må 
beskadiges! Det viste sig dog, at stendi
get var uden en skramme; hvad der deri
mod var mere overraskende var, at mo
dellen var helt uskadt. Der kan siges me
get godt om moderne konstruktionstek
nik! Da der ikke gives point for kunstner
isk værdi, måtte Stefan indkassere et 0 
for sin »flyvning«, hvilket helt sikkert for
mindskede hans chancer for at opnå den 
topplacering, hans flyvning indtil da hav
de stillet i udsigt. Runden vandtes af 
Klaus Kowalski med tiden 47,6.

5. og 6. runde blev præget af den stadig 
tiltagende vind, efterhånden vel en 15-16 
m/s. De, der havde mulighed for det, 
hældte mere ballast i modellerne, og ti
derne blev da også hurtigere og hurtige
re. De bedste af piloterne fløj nu rutine
mæssigt på tider i fyrrerne; men det kun
ne også ses, at nogle af piloterne blev 
mere usikre i den kraftigere vind. Ind 
imellem blev der fejlstyret på en sådan 
måde, at sikkerhedslinien, der løb langs 
skræntkanten umiddelbart bag piloten, 
blev overskredet, og det kostede med det 
samme 100 strafpoint.

På de danske hold var det positivt at 
bemærke, at Finn Gude nu igen havde 
fået pæn fart i modellen, hvorimod Car
sten Berg missede lidt i 6. runde og kun 
opnåede 58,2. 5. runde vandtes af Peter 
Kowalski (igen, igen!) med tiden 42,1 og
6. runde af bror Klaus Kowalski (igen!) 
med 43,2. Når der tages hensyn til, at 
flyene tilbagelægger noget over 1 km, da 
der jo ikke flyves i en ret linie, men nær
mest i forskellige afarter af 8-taller, bety-

Søndag 6/9. Obrestad.
Runde 7, 8, 9
Endnu en smuk sensommerdag tog sin 
begyndelse og igen uden nævneværdig 
vind. Stævnelederens kontakt til vejrgu
derne viste dog igen sin værdi; der blev 
forudsagt frisk vind omkring syd-syd/ 
vest, og det passede, i hvert tilfælde først 
på dagen. Hen ad eftermiddagen tiltog 
vinden imidlertid mere og mere, og vi 
sluttede faktisk dagen i stiv kuling: ca. 25 
m/s.

Selve skrænten, som jo var den, hvor vi 
havde spioneret på tjekkerne den første 
dag, var i og for sig udmærket, blot var 
det lidt specielt, at den buede en anelse, 
sådan at vendemærkerne faktisk lå lidt 
bag piloten. Da vinden yderligere var lidt 
skrå fra venstre, og skrænten dertil svin
gede 90 grader umiddelbart bag det høj
re vendemærke med total mangel på løft 
til følge, betød det, at piloternes evne til 
at svinge pinligt korrekt virkelig blev sat 
på prøve. At landingsforholdene var en 
anelse specielle, nævnes blot for fuld
stændighedens skyld.

Det var ventet, at de garvede skrænt
piloter virkelig ville score points her, men 
det blev kun delvist tilfældet. En så 
kendt og dygtig pilot som Nic Wright, der 
har vundet Viking Race 2 gange og des
uden vandt VM i F3B i 1989, kunne ikke 
rigtigt få det til at køre. En del af årsagen 
hertil skal findes i, at Nic havde proble
mer med en død krængerorsservo, der 
først blev opdaget i ready-box’en, umid
delbart før han skulle flyve, hvilket for
ståeligt nok afstedkom en del panik med 
klargøring af nr. 2-modellen. Model nr. 1, 
hans gamle, velgennemprøvede Electra 
C 3, blev dog klar til de næste runder, det 
hjalp blot ikke meget. Også Peter Kowal
ski havde en smule problemer, hvilket

alene kan ses af, at han ikke vandt en 
eneste af de 3 runder! Bror Klaus levede 
dog op til familiens gode navn og vandt 9. 
runde med tiden 41 rent, stævnets næst- 
hurtigste. 8. runde vandtes af en af Tysk
lands fremstormende F3B-piloter, Mar
tin Weberschock, i tiden 43,2. Stævnets 
helt store overraskelse kom dog allerede 
i 7. runde, hvor den i international sam
menhæng helt upåagtede Eivind Håland 
fra Norge kunne sikre sig de 1000 point, 
der følger med en rundesejr, med en flyv
ning på 45,1. De gentagne jubelskrig, kan 
udstødte, lod dog heller ingen i tvivl om, 
at han selv mente, han havde præsteret 
sit livs flyvning.

For de danske piloter blev de 3 runder 
på Obrestad en blandet fornøjelse. Jør
gen Larsen gjorde sig skyld i en mindre 
taktisk brøler ved i 7. runde at vælge et 
sæt vinger, der ikke egnede sig til vejret. 
Det kostede antageligt op mod 5 sekun
der i tabt tid; men da først de rigtige 
vinger var monteret, gik det forrygende 
med hurtigste tid på 45,4. Knud Hebs- 
gaard havde en smule problemer med det 
drilske højresving, men blev bedre, som 
dagen skred frem, og sluttede med at 
flyve lige så hurtigt som Jørgen. Selv hav
de jeg 3 vellykkede flyvninger, hvor dog 
den sidste kunne have været bedre. Efter 
det 5. ben fik jeg ikke det godkendende 
ring ved B-linien, før jeg var på vej ind i 
banen igen, og det gik i nogen grad ud 
over koncentrationen med ret voldsom
me styreudslag til følge! Flyvningen kun
ne trods alt gennemføres i god ro og or
den i tiden 44,2, og jeg havde dermed den 
fornøjelse at være hurtigste dansker på 
skrænten den dag. Når man så i tilgift har 
fløjet hurtigere end Nic Wright i alle 3 
runder, har man det faktisk helt godt!

Carsten Berg viste god og stabil flyv-
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ning med vægten lagt på sikkerhed og 
opnåede som bedste tid 51,1, hvorimod 
Jack Lessel, ligesom så mange andre, 
havde problemer med den drilske skrænt 
og fløj på tider, der varierede næsten 10 
sek. mellem bedste og dårligste. Heller 
ikke Finn Gude havde heldet med sig 
denne dag. Efter en pæn flyvning i 7. 
runde ødelagde Finn chancerne for sig 
selv ved i 8. runde at styrte ned, heldigvis 
uden de store skader; men andet end et 
nul kunne det ikke blive til. Surt show! 
En selvbestaltet havarikommission men
te at kunne fastslå, at årsagen til styrtet 
var, at en haleplanshalvdel i den lidt tur
bulente luft var gledet ud af sin fastgørel
se og derefter havde stillet sig på tværs i 
vinden. Og så kan man altså ikke styre 
modellen! Finn fik hurtigt givet pianotrå
dene et forsvarligt bøj, så den øgede frik
tion ville forhindre en gentagelse.

Da konkurrencedagen var overstået, 
kunne det nok en gang konstateres, at 
flere af piloterne tilsyneladende ikke var 
særligt gode til at flyve i kraftig vind, dvs. 
over 15 m/s. Ganske mange måtte indkas
sere 100 strafpoint for overflyvning af sik
kerhedslinierne. Det kunne godt for os 
danskere se ud, som om man benyttede 
rigeligt store rorudslag, og mon ikke også 
tyngdepunkterne var flyttet lidt for langt 
tilbage? I hvert fald udartede mange flyv
ninger sig til den rene luftakrobatik, der 
enkelte gange resulterede i nogle vold
somt dyre lyde! Men selvfølgelig har man 
ikke inde midt i Europa de samme mulig
heder som os danskere for at træne i 
kraftigvind.

Mandag 7/9. Obrestad. Runde 10
Det øsede ned! Der kunne under ingen 
omstændigheder flyves! Under morgen
briefingen meddelte stævnelederen da 
også, at det tegnede til at blive en hvile
dag; men for en sikkerheds skyld skulle 
man mødes et par timer senere for at 
tage den endelige beslutning. Her kikse
de det for første gang alvorligt for stæv
nelederen, idet han ikke havde sikret sig, 
at alle holdlederne var klar over, at der 
skulle holdes ny briefing.

Nu gik det selvfølgelig sådan, at det på 
trods af, at det regnede ved hotellet, fak
tisk blev fint flyvevejr på skrænterne, der 
som sagt lå ca. 20 km derfra, og stævnele
deren bestemte derfor, at man skulle for
søge at afvikle 10. og sidste runde. Altså 
bevægede hele bondetoget sig til Obre
stad, hvor vinden dog var mere vestlig 
end dagen før, hvilket betød, at vi skulle 
gå ca. 1 km for at nå hen til den vestvend
te del af skrænten. Men pyt med det! Så 
fik vi da fløjet på alle de 3 skrænter, der 
var til rådighed.

Så kom problemerne: Hvor var skot
terne? Og hvor var de tjekkiske hold? I 
hvert fald ikke på skrænten! Det viste sig 
senere, at den skotske og den tjekkiske 
holdleder havde været uopmærksomme, 
da stævnelederen havde meddelt, at der 
ville blive holdt endnu en briefing, og

derfor havde de slet ikke været til stede, 
da det blev besluttet at flyve. Der blev 
straks ringet til hotellet, og diverse sta
fetter blev sendt ud for at finde de mang
lende piloter.

I mellemtiden gjorde vi andre klar til 
sidste flyvning. Var stævnelederen under 
stort pres (han så meget træt ud!), var de 
danske piloter til gengæld temmelig af
slappede, især Knud og jeg, idet vi stort 
set ikke kunne forbedre vore resultater, 
da vi ingen decideret dårlige flyvninger 
havde haft. En overgang legede jeg fak
tisk med den kætterske tanke at foretage 
en rulning på hvert ben (jo! jo!) Med en 
kraftanstrengelse fandt jeg dog den rette 
professionelle indstilling frem igen og be
stemte mig i stedet til at flyve med min 
nr. 2 model. Den skulle i hvert fald ikke 
snydes for en flyvetur i norsk luft! Den 
levede da også fuldt og helt op til for
ventningerne og præsterede en fornem 
smid-væk runde!

Spøg til side. Faktisk fik over halvde
len af piloterne deres smid-væk flyvning i 
denne runde, og det skyldtes én mand, 
nemlig Peter Kowalski, der i 16-18 m/s luft 
præsterede stævnets hurtigste flyvning 
på 40,4. Knud Hebsgaard og Carsten 
Berg fik også deres smid-væk flyvninger i 
denne runde, og kun Jørgen Larsen, der 
som nævnt havde en uheldig flyvning i 
dårlig luft i 1. runde, og Finn Gude, der 
havde indkasseret et 0, kunne bruge den
ne sidste flyvning til at forbedre deres 
resultater. Jack Lessel ville også have 
kunnet bruge denne sidste flyvning til at 
forbedre sin placering og lagde da også 
hårdt ud, men pludselig gik modellen i 
jorden med et brag. 0 igen! Pilotfeltet var 
lige klods op ad et fårehegn, og Jack 
fortalte os, at han på en eller anden måde 
havde fået filtret radioantennen ind i 
hegnet og derfor havde mistet kontrollen 
over modellen. Den havde vi ikke hørt 
før!

På trods af Peter Kowalskis perfekte 
flyvning, der da også gjorde ham til indi

viduel vinder, er det ikke den flyvning, vi 
husker tydeligst, men derimod Nic 
Wrights. Nic var forståeligt nok utilfreds 
med sin flyvning hidtil, der kun havde 
bragt ham på en samlet 4. plads. Da han 
skulle flyve som en af de sidste, havde 
han god tid til at regne ud, hvor hurtigt 
han skulle flyve for at rykke op på 2. 
pladsen. Det viste sig, at han skulle flyve 
hurtigere end 42,5, så han gik bare lige ud 
og fløj 42 rent og slog dermed Klaus Ko
walski sammenlagt med ganske få point. 
Den flyvning var virkelig en mester vær
dig.

I øvrigt nåede kun det ene tjekkiske 
hold frem til skrænten, og heller ikke 
skotterne nåede frem, inden runden var 
slut. Ville de nedlægge protest? I så fald 
ville den nok blive taget til følge og hele 
runden fløjet om. Det viste sig dog, at 
både tjekkerne og skotterne tog det med 
et smil, og sådan som Peter Kowalski var 
flyvende den dag, er det også tvivlsomt, 
om de to landes hold kunne have opnået 
andet end smid-væk flyvninger. Stævne
lederen kunne ånde lettet op!

Vinderen og hans model
Jeg var med til Viking Race for 1. gang; 
men på de garvede skræntpiloter kunne 
jeg forstå, at standarden, både når det 
gjaldt flyene og -  især -  piloterne, aldrig 
har været så høj som nu. Der er ingen 
tvivl om, at skal vi i Danmark også i 
fremtiden gøre os håb om at være med i 
toppen, skal der ikke alene trænes inten
sivt, men vi skal også have mere velegne
de modeller. Så vidt jeg kan skønne, er de 
danske drejevingefly ikke længere fuldt 
konkurrencedygtige. Når nogle af de

Klaus Kowalskis Spark V.
Den mildt sagt lidt specielle dekoration ville 

give enhver skalapilot onde drømme.
Peter Kowalskis fly var for øvrigt dekoreret 

lige så malerisk med bier og små flyvemaskiner.
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danske piloter alligevel klarer sig flot 
med disse fly, må det tilskrives piloternes 
dygtighed (nej -  jeg flyver ikke selv med 
drejevinger!) fremfor flyenes ydeevne. 
10-15 års erfaring med skræntflyvning på 
konkurrenceplan er naturligvis også en 
god ballast at have.

Hvordan skal flyene så se ud?
Vi havde alle lejlighed til en aften på 

hotellet at overvære et foredrag af Peter 
Kowalski -  den senere vinder -  hvor han 
præsenterede den model -  Spark V hed
der den -  som han selv og broderen 
Klaus, men også flere andre af de tyske 
piloter benytter. Det var en oplevelse! 
Flyet er udstyret med V-hale mest af hen
syn til lav vægt og dermed lave inertimo
menter, og kroppen, der har en største 
udvendig diameter på 56 mm -  og det er 
ikke ret meget -  er særdeles let. Faktisk 
vejer kroppen inklusive hale og komplet 
monteret med RC-anlæg kun 700 gram. 
Nic Wright bemærkede hertil lakonisk, 
at hans kroppe med anlæg vejede præcis 
det dobbelte!

Vingen, der er tredelt og udstyret med 
det populære R G 15 profil, er bygget som 
skalkonstruktion i negativform. Det er 
naturligvis tidskrævende at lave formen, 
men har man den først, kan man hurtigt

lave en masse vinger, og de bliver alle 
fuldstændig ens. Spændvidden er for øv
rigt 278 cm, altså lige i underkanten af 
det normale. Selve styrken i vingen leve
res af en kulfiberforstærket hovedbjæl
ke, der i den midterste del af vingen er 
udhulet, så den kan rumme de blystæn-

Holdkonkurrencen
Nr. Hold Point Diff.

1 GER 2 25082,24 0,00
2 DK1 24675,09 407,15
3 UK1 24057,61 1024,63
4 GER 3 23770,88 1311,36
5 NOR 1 23502,45 1579,79
6 NOR 2 22757,49 2324,75
7 GER 1 22278,53 2803,71
8 FRA1 21997,62 3084,62
9 UK 2 21859,87 3222,37

10 AUT 1 21803,89 3278,35
11 CSFR1 21802,44 3279,80
12 UK 3 21390,63 3691,61
13 AUT2 20881,21 4201,03
14 GER 4 20736,74 4345,50
15 CSFR2 20457,96 4624,28
16 SCOT 20425,68 4656,56
17 DK 2 19838,82 5243,42
18 FRA 2 6484,96 18597,28
19 SUI 5513,58 19568,66
20 GER 5 0,00 25082,24

ger, der bruges som ballast. I alt kan med
bringes Vå kg. Det mest specielle ved 
hovedbjælken er dog, at den kan tages ud 
af vingen. Jovist kan den så! Peter fortal
te, at når man flyver så godt som hver 
dag, slides der selvfølgelig hårdt på ma
teriellet, og en gang i mellem sker jo også 
det unævnelige! Det eneste, der næsten 
med sikkerhed overlever et styrt, er ho
vedbjælken, og så er det jo praktisk, at 
den kan tages ud af vraget og genbruges.

Den helt store oplevelse havde vi dog 
til gode, indtil der var lejlighed til at se 
flyet på tæt hold, da det som afslutning 
på foredraget gik fra hånd til hånd. Det 
var ikke spor pænt!! Finishen på de dan
ske fly var faktisk bedre. Forkanterne var 
hakkede og alt for spidse. Glasfiberen på 
vingerne havde buler og nedtrykninger, 
der ville få en skalapilot til at græmmes. 
V-halen var kluntet limet på kroppen for 
at sige det mildt, og vingerne, der for 
øvrigt var temmelig tunge -  for tunge, 
mente Peter -  bliver ganske enkelt tapet 
på kroppen med glasfiberforstærket ta
pe. Næppe, hvad man kan kalde en 
high-tech løsning! Og så havde Peter 
endda brugt sin brors fly til demonstra
tionen, da han syntes hans eget var for 
grimt!

Læs videre på næste side.

Viking Race 1992

PI navn

omgang

hold

1
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1 Peter Kowalski GER 2 945,79 1000,00 1000,00 977,41 1000,00 941,18 965,74 939,13 942,53 1000,00 8772,65 0,00
53,50 47,30 51,20 48,70 42,10 45,90 46,70 46,00 43,50 40,40

2 Nic Wright UK1 986,35 925,64 941,18 995,82 905,38 901,88 860,69 890,72 909,09 961,90 8417, 96 354,69
51,30 51,10 54,40 47,80 46,50 47,90 52,40 48,50 45,10 42,00

3 Klaus Kowalski GER 2 889,28 977,27 879,73 1000,00 852,23 1000,00 849,34 957,87 1000,00 826,18 84 05,72 366,93
56,90 48,40 58,20 47,60 49,40 43,20 53,10 45,10 41,00 48,90

4 Espen Torp NOR 1 923,36 940,36 895,10 971,43 827,11 972,97 914,81 927,04 929,71 782,95 8301, 89 470,76
54,80 50,30 57,20 49,00 50,90 44,40 49,30 46,60 44,10 51,60

5 Knud Hebsgaard DK 1 976,83 929,27 872,23 950,10 893,84 941,18 911,11 917,20 903,08 834,71 8294,84 477,81
51,80 50,90 58,70 50,10 47,10 45,90 49,50 47,10 45,40 48,40

6 Keld Jensen DK 1 949,34 866,30 876,71 952,00 833,66 905,66 941,54 947,37 927,60 832,99 8200,18 572,47
53,30 54,60 58,40 50,00 50,50 47,70 47,90 45,60 44,20 48,50

7 Jørgen Larsen DK 1 839,14 947,90 944,65 944,44 901,50 898,13 835,19 945,30 903,08 855,93 8180, 70 592,58
60,30 49,90 54,20 50,40 46,70 48,10 54,00 45,70 45,40 47,20

8 Martin Weberschock GER 3 901,96 911,37 784,07 935,17 828,74 862,28 887,80 1000,00 897,16 885,96 8110,44 662,21
56,10 51,90 65,30 50,90 50,80 50,10 50,80 43,20 45,70 45,60

9 Stefan Goebel GER 3 1000,00 977,27 925,86 _ 921,23 847,06 902,00 887,06 962,44 717,58 100 8040,5 732,15
50,60 48,40 55,30 - 45,70 51,00 50,00 48,70 42,60 56,30

10 Armin Hortzitz GER 1 893,99 882,46 998,05 865,45 808,06 896,27 844,57 943,23 826,61 800,00 7958, 69 813,96
56,60 53,60 51,30 55,00 52,10 48,20 53,40 45,80 49,60 50,50

29 Carsten B. Christensen DK 2 859,08 867,89 861,95 879,95 823,87 742,27 752,92 774,19 802,35 708,77 7364, 37 1408,28
58.90 54,50 59,40 54,10 51,10 58,20 59,90 55,80 51,10 57,00

49 Finn Gude DK 2 658,85 700,74 681,76 813,68 755,83 786,89 778,93 _ 658,11 678,99 100 6413,78 2358,87
76.80 67,50 75,10 58,50 55,70 54,90 57,90 - 62,30 59,50

51 Jack Lessel DK 2 812,20 767,86 746,36 _ 733,45 738,46 736,93 819,73 705,68 _ 6060,67 2711,98
62,30 61,60 68,60 - 57,40 58,50 61,20 52.70 58,10 -
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Jeg overdriver selvfølgelig lidt. Flyet 
var da sundt og velkonstrueret og havde 
sikkert også været ganske nydeligt, da 
det var nyt. Men det bar sandt for dyden 
præg af at være blevet brugt og brugt 
flittigt, og det er nok det -  snarere end 
kvaliteten af flyet -  der er årsagen til 
Kowalski-brødrenes succes. De træner 
hver dag og vinder da også i øjeblikket 
næsten alle de konkurrencer, de deltager 
i, det være sig F3B, F3F eller F3J. Og for 
pokker, hvor de knægte kan flyve!! Det

var hver gang en oplevelse at se dem 
styre deres fly ganske tæt på skræntkan
ten og så 10-15 m før svinget lægge flyet 
op på højkant og trække fuldt højderor 2 
m før vendemærket. Med en utrolig lille 
svingradius og uden overhovedet at tabe 
fart, piskes flyet rundt og er i næste øje
blik tilbage på skræntkanten, hvor løftet 
er kraftigst. Det har krævet masser af 
træning -  og mange beskadigede model
ler -  at mestre den form for flyvning.

Så vi danskere blev bekræftet i vor

opfattelse af, at ganske vist er flyet vig
tigt, men det er stadig de bedste piloter, der 
vinder.

Det skal nu ikke forhindre os i at bygge 
nye modeller til næste Viking Race, der 
efter planen skal afholdes i Skotland i 
1994, og hvis vi så yderligere intensiverer 
træningen, må tyskerne være til at tale 
med. Pokalen skulle meget gerne hjem til 
Danmark.

Vi er allerede begyndt at glæde os.
Keld Ørum Jensen

EM F3B1992 i Ungarn
Karstens Safir i det rette element.

Først på året var der ikke udsigt til, at der 
ville blive afholdt EM i F3B, da intet 
værtsland havde tilbudt sig, men heldig
vis tilbød Ungarn sig i marts. Tidspunktet 
blev den 17.-27. juli, så det kunne nok 
være, at det danske landshold, bestående 
af Peter Juul Christensen, John Rasmus
sen og Karsten Jeppesen, alle fra BMC, 
fik travlt. Med som holdleder var Preben 
Nørholm.

Peter og John var i vinterens løb be
gyndt at bygge et komplet sæt forme, dog 
havde de ikke været alt for aktive; men 
med udsigt til at få dem færdige til EM 
kom der virkelig gang i sagerne. Der blev 
aftalt fuld fart frem og kun en ugentlig 
fridag, hvilket også resulterede i at for
mene var færdige først i maj måned.

John havde sin Tenere færdig midt i 
juni. Peter skulle først have overstået ek
samen for derefter at bygge sin Tenere 
færdig på kun 20 dage, præcis 7 dage før 
afrejsen.

Karsten havde sin velprøvede Safir, så 
han kunne flyve noget mere og slap for at 
få byggestress.

Så skulle der endelig flyves, men det 
blev kun til 2 dage, da vejret blev for 
ustadigt. Tidligt torsdag morgen blev bi
lerne pakket med spil, fly, akkumulato
rer og diverse andet udstyr.

Første stop var Sønderborg, hvor vo
res superhjælper Jan Hansen påmøn- 
strede. Den næste dag -  sent om freda
gen -  ankom vi til flyvestedet, som lå ca. 
50 km syd for Budapest.

Da mange sikkert ikke kender F3B 
reglerne, vil vi her kort gennemgå dem. 
Til et sådant mesterskab flyves typisk 6-7 
runder, hvor hver runde består af 3 flyve
opgaver: Varighed, distance og speed. 
Varighedsopgaven (task A), som flyves i 
grupper på 8 piloter ad gangen, går ud på 
indenfor en arbejdstid på 9 min. at holde 
modellen i luften præcis 360 sek. (fra 
1993 dog 420 sek.).

Som afslutning på flyvningen landes 
der efter et punkt. Den samlede score 
udregnes således, at den pilot, som har 
den bedste flyvning, får 1.000 points og 
resten i gruppen forholdsmæssigt deref
ter.

Et meget fair system, da alle 8 piloter 
flyver samtidig, og ingen kan derefter 
klage over dårlige flyveforhold.

Distanceopgaven (task B) flyves i 
grupper på 4 piloter og består i, at man 
indenfor en arbejdstid på 7 min. skal fly-
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ve så mange strækninger á 150 m som 
muligt. Man må dog højest opholde sig i 
flyvebanen i 4 min. (se skitse over bane
opstilling).

Når modellen krydser de to sigtelinier, 
som afgrænser banen (A-linien og B-lini- 
en), markeres dette med et lyd- og lyssig
nal, og antal opnåede strækninger vises 
løbende på et stort display. Flest opnåe
de antal strækninger omregnes igen til 
1.000 points og resten i gruppen forholds
mæssigt derefter.

Denne disciplin flyves ikke herhjem
me, hovedsageligt fordi der kræves 
mindst 12 officials. Dette faktum betyder, 
at den eneste træning, vi får i distance, er, 
når vi deltager i internationale konkur
rencer, hvilket er lidt ærgerligt, da det er 
den mest spændende og taktiske af dem 
alle tre.

Det er tilladt indenfor arbejdstiden at 
tage flere starter (dog er det kun den 
sidste, der er tællende), og hele holdet er 
i fuldt sving med at løbe liner ind, spejde 
efter termik, konkurrenternes fly og an
tal strækninger samt advisere piloten 
igennem banen. Det er 7 meget taktiske 
minutter, og der bliver typisk vundet med 
12-28 strækninger, alt efter luftens be
skaffenhed, så her kan vindes og tabes 
mange point.

Speedflyvningen (task C) har 5 min. ar
bejdstid, og der flyves en ad gangen 4 x 
150 meter. Her er det vigtigt at komme op 
i god luft for at få en god højde og løft i 
banen, så der tages ofte flere starter, men 
man får dog kun ét forsøg på selve banen, 
og tiden skal helst være 20 sek. eller der
under.

Efter en halv nats søvn skulle vi om lør
dagen have fly og spil registreret og god
kendt.

Hvad flyene angår, er der af FAI ud
stukket nogle mål, som skal overholdes 
(vægt max. 5 kg, planbelastning max. 75 
g/dm2 v.L). Dette volder dog aldrig pro
blemer. Desuden må hver pilot deltage 
med 2 fly.

Også spillene skal godkendes. Det gø
res ved, at motorens indre modstand må
les, og denne skal være min. 15 m.ohm. 
(motoren yder ca. 1,1 kw.). Denne regel 
medfører, at alle får næsten ens startbe
tingelser.

Efter kontrol af grejet tager vi ud for at 
se på flyvepladsen og eventuelt foretage 
et par trimflyvninger.

Flyvepladsen er en stor flad græsmark 
på 5 X 7 km svarende til ca. 3.500 fod
boldbaner. Simpelt hen den mest perfek
te flyveplads, vi har oplevet. Der var kun 
ét problem: vejret! Skyfrit, vindstille og 
35 grader celcius i skyggen; men hvem 
kan finde skygge på 35 fodboldbaner 
uden mål.

De første, vi møder på flyvepladsen, er 
det tyske og det hollandske landshold, 
som tager pænt imod os i vores udsmyk
kede EM-mobil; men ellers ønskede de

In 4 Minuten soviele Strecken wie möglich

Fig. 2. Distanceflyvningen, hvor man inden for 7 minutter skal flyve så mange gange 150 metersom  
muligt.

Fig. 3. Speedflyvningen. Inden for en 5 minutters periode skal man på kortest mulig tid gennemfly- 
ve 4x150 meter.
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John og Peter med deres nykonstruktioner -  
Tenere.

ikke at kommentere den nyligt afsluttede 
EM-turnering.

I løbet af dagen forsøger vi at aflure 
pladsens termikforhold, og alt tyder på, 
at der er god termik i området. Midt på 
dagen gør varmen, at vi bliver enige med 
de andre hold om at fortrække til de 
kølige drikkevarer fra baren på hotellet.

Mandag flyves en ikke tællende runde 
som træning for officials og piloter. Det 
bliver her klart for os, at den svage og 
skiftende vind vil blive et problem for os, 
da der ofte skal flyttes spil og vendes 
baner, hvilket mest er til gene for de små 
hold med få hjælpere; men bare Jan ar
bejder som 2 mænd, skulle det nok gå. 
(Og det gjorde det jo!).

Tirsdag starter vi med varighedsopga
ven, hvor vi alle tre opnår rimelige resul
tater. Derefter flyves distancen, som vi er 
meget spændte på, da vi ikke flyver opga
ven herhjemme, og det er den opgave, 
man normalt taber flest point i. Det blev 
også vores største problem konkurren
cen igennem.

Første danske pilot i distancen er Pe
ter, som får en dramatisk start, da to fly 
kolliderer lige foran ham. Begge fly bli
ver totalt knust, men det betyder dog, at 
Peter vinder distancen og får de maksi
male 1000 points.

Det var i øvrigt det eneste sammenstød 
under hele stævnet.

Karsten og John var knap så heldige 
med deres distanceflyvning, og de satte 
begge point til. Speedflyvningen gik ri
meligt for alle tre, og vi sluttede på en fin 
3. plads efter 1. dagen.

Den anden konkurrencedag går det 
knap så godt for holdet, da alle sætter en 
del point til i speed og distance.

Men den 3. dag flyver alle tre en god 
distance, og Karsten flyver en rigtig fin 
speed. Peter er opsat på at gøre Karstens 
flyvning efter, men svinger for tidligt og 
må have et ekstra sving, hvilket koster tid 
og mange point.

John flyver en god speed, men laver en 
»landing« med mere en 100 km/timen, 
hvilket gav en del skader på hans nye 
Tenere. Da man ikke må benytte 2 fly i 
samme runde, skulle der repareres hele 
natten for at få flyet klar til næste dags 
termikflyvning.

Den 4. dag er vi halvvejs, og holdmæs
sigt ligger vi lunt på en 4. plads, 500 point 
efter svenskerne, som vi gerne vil slå for 
at blive det bedste nordiske land. Håbet 
om at slå svenskerne bliver dog væsent
ligt forringet, da Joakim Sthål fra Sverige 
vinder både 4. og 5. runde.

Dette betyder, at Joakim inden sidste 
runde ligger som nr. 2, kun 48 point efter 
storfavoritten Liese fra Tyskland.

Inden 6. runde startes, er der endelig 
kommet vind, 5-6 sek./m, som bestemt er 
en fordel for os fra Norden, som plejer at 
flyve i ret meget vind.

Det viser sig da også, da Joakim læg
ger ud med at flyve en speed på 18,3 sek.

De høje varmegrader har tydeligt tag i holdleder 
Preben.

Karsten flyver også en perfekt speed, 
ligeledes 18,3 sek., og Peter flyver en på
18,5 sek. Da der mangler 7 piloter, heri
blandt John, er disse 3 speedflyvninger 
suverænt de hurtigste, idet 4. hurtigste 
tid i runden er på 20,1 sek. Men da vinden 
i løbet af runden bliver kraftigere, og det 
ser ud til at blive regnvejr, vælger stævne
ledelsen at aflyse runden og slutte flyv
ningen den dag.

Dette viste sig at være en meget uhel
dig vurdering, da det efter ganske få 
regndråber, og en halv time senere, var 
perfekt solskinsvejr, men alle havde pak
ket og var på vej til hotellet, og vi mistede 
vores fantomspeedflyvninger.

Den sidste flyvedag var det igen vind
stille! Og det lykkedes os da heller ikke 
at følge op på gårsdagens hurtige speed-

Natten efter Johns styrt bygges der ivrigt for at klargøre hans fly til næste dags varighedsflyvning.
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flyvninger, men vi sluttede dog konkur
rencen med en rimelig god runde.

Som afslutning på et velarrangeret 
stævne uden de helt store problemer var 
der et kæmpe »tag-selv-bord« med øl, 
vin og russisk champagne, og det blev en 
meget festlig aften med en meget god 
atmosfære alle deltagerne imellem, som 
der også havde været under konkurren
cedagene.

Vi har hørt rygter om, at VM i 1993 evt. 
vil blive afholdt samme sted. Til den tid 
vil John og Peter have fløjet deres nye 
modeller ind, så næste gang får de »hale
plan«.

F3B Eupean Championship 1992

PI Navn Land Runde 1 2 3 4 5 6 Straf Total

1 Liese Reinhardt GER 2845 2763 2950 2715* 2859 2904 14321
2 Duchesne Denis BEL 2989 2673 2727 2914 2645* 2986 14289
3 Horvath Janos HUN 2658* 2724 2931 2845 2838 2901 14239
4 Decker Ralf GER 2809 2716* 2782 2826 2896 2745 14058
5 Stahl Joakim SWE 2756 2800 2635* 2946 2900 2649 14051
6 Hollsten Robert SWE 2731 2754 2835 2706 2557* 2908 13934
7 Lorenzoni Marco ITA 2610* 2728 2740 2669 2797 2973 13907
8 Amici Daniele ITA 2831 2806 2642* 2834 2791 2706 100 13868
9 Jeppesen Carsten DEN 2648 2620 2950 2749 2557* 2880 13847

10 Sterl Christoph GER 2516* 2647 2723 2862 2820 2769 13821
21 Rasmussen John DEN 2500* 2544 2613 2627 2736 2714 13234
23 Christensen Peter DEN 2747 2468 2457* 2682 2606 2616 13119

Modellen, der vandt mesterskabet: Lieser Epsilon. Holdresultat

PI Land Navn Total Team

1 Tyskland Decker Ralf 14058 42200
Liese Reinhardt 14321
Sterl Christoph 13821

2 Italien Amici Daniele 13868 41368
Casadei Paolo 13593
Lorenzoni Marco 13907

3 Sverige Stahl Joakim 14051 41292
Vaisanen Pasi 13307
Hollsten Robert 13934

6 Danmark Christensen Peter 13119 40200
Rasmussen John 13234
Jeppesen Karsten 13847

EM F3C1992

Europamesterskabet i F3C blev i år af
holdt fra d. 30/8 -  6/9 i Kraiwiesen ved 
Salzburg i Østrig.

Der var stor deltagelse, 41 piloter fra 
15 nationer; så mange har der aldrig væ
ret før. Nye i år var Irland og Polen. Hvad 
kan det mon blive til, når alle de nye 
lande bliver klar til at deltage?

Vejret svingede fra fuldstændig vind
stille og 38° til stormvejr (110 km i timen) 
og 9° varme (kulde). Men på flyvedagene 
var vi heldige, 23/4 dage var der fuldstæn
dig stille, så kom der en tordenbyge, som 
efterlod blæsevejr til de sidste 10.

Danskerne gjorde det godt. Grejet 
kørte, og alle ydede en god indsats, og 
resultatet blev godt for os. Der var man
ge, der havde problemer med at få mo
torerne til at gå i varmen, så der blev 
stillet og skruet hele tiden, også på træ
ningsbanen, som lå ca. 6 km fra konkur
rencepladsen. Men som sagt: danskerne 
havde godt grej, og det kørte.

Jeg vil tro, den mest uheldige pilot var 
Len Mount fra England. Da han ankom, 
var hans radio komplet tømt for informa
tioner; en flink fyr lånte ham en magen til 
hans egen, så kunne han ellers gå i gang 
med at programmere og trimme. Det er 
ikke rart to dage før et EM, og hans 
placering var da også derefter; det var 
ærgerligt for ham.

Stævnet forløb godt, dog var vi lidt

skuffede over at 4. og sidste runde blev 
aflyst; vi var kun 6,5 point fra en 3. plads 
på landsholdet, og da danskerne er bedre 
i blæsevejr end italienerne, kunne vi lug
te blod. Det blæste heller ikke max. vind, 
men kun ca. 9 sek.m., men trods det, at vi 
gjorde alt, hvad vi kunne for at få den 
sidste runde, blev den aflyst, ærgerligt. 
Men trods alt er en 4. plads ud af 15 
nationer en flot placering. De kan bare 
vente til næste EM, så!!!

Vi havde alle en god tur og glæder os 
allerede til at deltage i WM, som de sam
me personer skal arrangere i 1993 i Øst
rig, dog ikke på den samme plads, men 
helt nede i Sydøstrig; tidspunket er ca. 
midtsep.

Ved indskrivning og kontrol af model
ler blev alle informationer skrevet på et 
skema, som blev udleveret efter konkur-

Individuelle placeringer

rencen. Det er en god idé, da det altid er 
spændende at se, hvad de andre bruger, 
hvor mange omdrejninger i hover og flyv
ning o.s.v., så jeg vil give den videre til de 
danske helikopterpiloter her.

Benthe Nielsen
Landsholds-placeringer:

1. Tyskland 1185,0 p.
2. Schweiz 1171,5 p.
3. Italien 1115,Op.
4. Danmark 1108,5 p.
5. Østrig 1076,0 p.
6. England 1066,5 p.
7. Frankrig 1035,0 p.
8. Holland 1008,5 p.
9. Sverige 986.5 p.

10. Irland 941,0 p.
11. Belgien (kun 2 piloter) 663,5 p.
12. Norge (kun 2 piloter) 649,0 p.
13. Israel (1 pilot) 379,3 p.
14. Finland (1 pilot) 323,0 p.
15. Polen (3 piloter) ?? 101,5 p.

RK. Name Nat l.RD. 2.RD. 3.RD. 4.RD. Total

1. Graber Daniele HB -211.0 213.5 219.5 0.0 433.0
2. Brennsteiner Josef OE 208.0 210.5 -194.0 0.0 418.5
3. Parisot Rodolphe F -203.0 204.0 208.0 0.0 412.0
4. Gasser Heinz HB -198.0 200.0 202.5 0.0 402.5
5. Daeppen Peter HB -193.5 196.5 201.5 0.0 398.0
6. Roessner Hans JOERG D 200.0 195.5 -178.0 0.0 395.5
7. Schulz Tobias D 197.0 -146.5 198.0 0.0 395.0
8. Heine Volker D 198.0 196.5 -169.0 0.0 394.5
9. Marelli Marco I 197.5 192.5 -187.0 0.0 390.0

10. Nyegaard Michael OY 199.0 184.0 -166.5 0.0 383.0
13. Nielsen Kaj-Henning OY 192.5 184.0 -176.0 0.0 376.5
19. Østergaard Søren OY 172.5 -168.0 176.5 0.0 349.0
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Hele holdet fotograferet om morgenen foran 
NKF's klubhus i Langstrup mose. (Foto: René 
Madsen)

F3B konkurrence på Sjælland

Lørdag den 5. september blev der af
holdt F3B svæveflyvekonkurrence på 
Nordsjællands Fjernstyringsklubs flyve
plads i Langstrup Mose.

Det er ca. 10 år siden, der sidst har 
været afholdt konkurrence inden for 
denne klasse på Sjælland. I samme perio
de har der stort set heller ikke til daglig 
været fløjet med denne type fly. I Jylland 
derimod har man fortsat med F3B flyv
ningen samt deltaget i internationale 
konkurrencer, hvorfor man i dag er langt 
foran med hensyn til viden omkring, 
hvordan et F3B fly skal se ud, samt hvor
dan flyvningen foregår.

For igen at få gang i F3B flyvningen på 
Sjælland inviterede vi derfor piloter fra 
jyske klubber til at komme over og vise, 
hvordan man afholder disse konkurren
cer, samt give os mulighed for at se, hvor
dan et »rigtigt« F3B fly skal se ud. Jyder
ne sagde ja til dette, hvorfor konkurren
cen blev en realitet.

Det var med nogen spænding, at vi i 
Nordsjællands Fjernstyringsklub så frem 
til dagen. Vort nyligt indkøbte F3B el
spil, importeret direkte fra Tyskland, 
skulle stå sin prøve. Kunne spillet nu hol
de? var linen stærk nok? kunne vores 
»gamle« sjællandske F3B modeller hol
de til belastningen fra det nye spil? o.s.v. 
Dette var blot nogle af de spørgsmål, vi 
stillede os selv inden konkurrencens 
start.

For at begynde med vejret, som er en 
vigtig faktor for et vellykket arrange
ment, må vi sige, at dette var perfekt på 
trods af meteorologernes forudsigelser 
om, at vejret skulle blive skyet med en del 
regn. Heldigvis får meteorologerne ikke 
altid ret i deres forudsigelser.

Ca. kl. 8.30 gik vi i gang med at sætte 
banerne op. Da dette var klaret, var der 
fælles morgenbord i vores klubhus, og 
ca. kl. 9.30 gik vi så i gang med flyvningen.

Først var der en prøveflyvning til alle. 
Allerede her viste de første problemer 
sig med spillet. John Rasmussens model

trak så hårdt i det, at spolen nærmest 
blev skilt ad, og den 1,4 mm tykke nylonli
ne (brudstyrke 70 kg) sprang, som var det 
en sytråd. Spillet blev hurtigt repareret, 
og nylonlinen blev udskiftet til en 1,6 mm 
nylonline (brudstyrke 100 kg), som jyder
ne for en sikkerheds skyld havde med
bragt. Herefter var der ikke yderligere 
problemer med spillet resten af dagen.

Hver pilot fik ialt fløjet 12 flyvninger, 
nemlig 6 varighedsflyvninger og 6 hastig
hedsflyvninger. For jyderne var det ikke 
noget problem at flyve de 6 minutter, en 
varighedsflyvning skal tage, idet model
lerne ved højstarten nærmest skydes 50- 
75 meter op i luften, efterat de har slup
pet tovet. Også hastighedsflyvningerne 
er imponerende at betragte, når model
lerne tilbagelægger den 4x150 meter 
lange bane på kun 18-19 sekunder. Dette 
svarer til en gennemsnitshastighed på 120 
km/time.

Den foretrukne model til F3B flyvnin
gen var så afgjort den tjekkiske Jewel, 
idet 3 piloter fløj med denne model. Je- 
welen har et vingefang på 2,86 meter, en 
kropslængde på 1,47 meter samt vinge- 
profilet HQ 2,5/10. Uden ballast ligger 
flyvægten på ca. 2.500 g, mens den med 
ballast ligger på ca. 3.500 g.

Under højstarten sættes flapsene ca. 5 
grader ned, samtidig med at balanceklap
perne også sættes lidt ned. Alt dette er 
med til at give modellerne ekstra højde i 
højstarten, hvilket er af afgørende betyd

René Madsen havde tjek på tallene. På en 
transportabel PC blev alle resultaterne tastet 
ind, hvorefter maskinen regnede pointtallene 
ud.

(Foto: PNM)

ning ikke mindst til hastighedsflyvninger
ne. De piloter, der ikke kunne få flyene 
op i samme højde som jyderne, havde 
svært ved at tilbagelægge de 4x150 meter 
på en bare nogenlunde god tid.

Som det fremgår af resultatlisten, var 
jyderne suveræne vindere, hvilket natur
ligvis også var forventet. Resultatet blev 
som følger:

Karsten Jeppesen, BMC 9858
John Rasmussen, BMC 9855
Torben Rasmussen, BMC 9580
Peter Juul, BMC 9439
Henrik Andersen, NFK 8519
Niels Hassing, NFK 5410
René Madsen, NFK 2926

Konkurrencen blev afholdt i en hyggelig 
og afslappet atmosfære. I løbet af dagen 
kom der også en del tilskuere, formentlig 
for at lure nogle fiduser af.

Man kunne godt have ønsket sig, at 
antallet af deltagende piloter havde væ
ret noget større, hvilket vi naturligvis hå
ber det bliver til næste år, når Nordsjæl
lands Fjernstyringsklub igen vil afholde 
en sådan konkurrence.

René Madsen, NFK

John Rasmussen i færd med at starte Torben Rasmussens Juwel. (Foto: René Madsen)
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Luftshow 1992 i Falken
Fotos: Arild Larsen

I weekenden den 12. og 13. sept. 1992 
afholdt Modelflyveklubben Falken sit 
tredje luftshow.

Denne weekend var Modelflyve-Nyt’s 
RC-redaktør Arild Larsen på besøg hos 
Falken.

Om det er Danmarks største luftshow, 
er svært at afgøre, for det kommer an på, 
hvordan man måler det. Er det antal af 
piloter og fly eller antallet af tilskuere, 
der afgør det?

Efter min mening må det være antallet

af fly og piloter. Til dette luftshow var der 
tilmeldt 70 piloter, som kom fra 20 for
skellige klubber i Danmark. Piloterne 
medbragte mellem 120 og 150 modelfly.

Der er tre klubber her i landet, som 
kan bryste sig af at være kandidater til 
Danmarks største luftshow, og det er i 
alfabetisk rækkefølge: MFK Falken, Ha-

Aktiviteterne i luften og på jorden er naturligvis 
det vigtigste ved et arrangement som dette. 
Men aftenens sociale samvær må ikke glem
mes.

derslev MFK og Københavns Fjernsty
ringsklub.

Falken er 8 år gammel. De sidste 6 år 
har klubben haft sin flyveplads i Katrine
holms Piber, som området hedder. Mo
delflyvepladsen ligger 10 km øst for Sla
gelse. Der er ingen restriktioner eller be
grænsninger, hvad angår støj eller tid.

Det er kun dem, der har prøvet at stille 
et sådant arrangement på benene, som 
ved, hvor meget der skal til for at få det 
hele til at klappe.

Som til alle arrangementer af den slags
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er der nogle få personer, som trækker det 
store læs, og det var der også i dette 
tilfælde, hvor det først og fremmest var 
bestyrelsens medlemmer, men selvfølge
lig med en masse hjælpere.

Der er mange ting, man skal have i 
orden, for at et stævne af disse dimensio
ner kan løbe af stabelen. I flæng kan 
nævnes: pølsevogn, ølvogn, mad i form af 
en helstegt pattegris, senderdepone
ringstelt, generator, toiletter, telt, sikker
hedsnet, frekvensskanner, officials, vand, 
bager og meget, meget mere.

Men mit indtryk ved dette stævne var, 
at det lykkedes at få stablet et godt og 
veltilrettelagt stævne på »vingerne«.

Open Nordic F3B 
Championship 1992

Nordisk Mesterskab i F3C blev afholdt 
af Cirrus Flyklubb, ved Elverum i Norge i 
perioden 30/7 -  2/8-92. Som det fremgår 
af resultatlisten, placerede det danske 
hold sig fint på en samlet andenplads 
med 33110 point. Det danske hold bestod 
af:

Torben Rasmussen, John Rasmussen. 
Niels Ejnar Rasmussen og som junior
deltager Jan Hansen. Torben Rasmussen 
placerede sig på 3. pladsen, og Jan Han
sen, der placerede sig på en flot 6. plads i 
den samlede stilling, blev endvidere Nor
disk juniormester foran de to svenske 
deltagere, Anders Hollsten og Mattias 
Carlsson.

Holdresultater
Nordisk Mesterskab 1992

1. Sverige 33535
2. Danmark 33110
3. Norge 32766
4. Finland 31746
5. Estland 27974
6. Littauen 24227

Individuelle placeringer

plac. navn land point

1. Joakim Sthål Sverige 11806
2. Espen Torp Norge 11685
3. Torben Rasmussen Danmark 11278
4. Jukka Lathinen Finland 11158
5. John Rasmussen Danmark 11083
6. Jan Hansen (jun.) Danmark 11081
7. Paši Väisånen Sverige 11069
8. Niels-Ejnar Rasmussen Danmark 10749
9. Heino Köruel Estland 10697

10. Robert Hollsten Sverige 10660
11. Egil Myr Sverige 10637
12. Arfinn Lie Norge 10471
13. Mika Keionen Finland 10454
14. Anders Hollsten (jun.) Sverige 10428
15. Mathias Carlsson Gun.) Sverige 10421
16. Markku Sihvola Finland 10134
17. Herki Zupping Estland 8645
18. EnnHeljand Estland 8632
19. Jarutis Kanisauskas Littauen 8436
20. Gintaras Kuckailis Littauen 8380
21. Gediminas Lekstys Littauen 7411
22. Antanas Gedvilas Littauen 7215

Elflyvertræf i Frederikshavn

Søndag den 19/9-1992 havde Frederiks
havn Modelflyveklub indbudt til elflyver
træf på klubbens baner. Efter at have 
deltaget i flere træf på Sjælland og senest 
da AMC havde kaldt til sammenkomst i 
maj, mente vi, at tiden var inde til at 
invitere nordjyske »elfanatikere« til træf.

Ideen var ikke at afholde stribevis af 
konkurrencer, men at de fremmødte 
kunne få lejlighed til at vise deres elflyve
re frem eller blot udveksle erfaringer. 7 
jyske klubber var repræsenteret, og 6 pi
loter havde medbragt fly. Der blev ladet 
og fløjet flittigt hele dagen på trods af, at 
vinden blæste lidt livligt ind imellem.

En lille konkurrence sneg sig ind midt 
på dagen, hvor der blev dystet i discipli
nen »Alle op -  sidst ned«. Ole Jørgensen 
fra Viborg løb af med 1. pladsen, der blev 
præmieret med en beskeden pakke super 
epoxy, der dog nok skal finde anvendelse 
i hr. Jørgensens flittige hobbyrum i løbet 
af vinteren.

Flere af de besøgende kom for at snuse 
lidt, og det var der rig lejlighed til. Der 
blev diskuteret livligt om, hvilke motorer 
der kunne anvendes i de forskellige fly. 
Akkuer var et andet samtaleemne, hvor 
flere fabrikater blev trukket frem og sam
menlignet. Når snakken går om akkuer,

er det svært ikke at komme ind på de 
forskellige ladere, der i dag udbydes til 
salg. Flere af disse var i løbet af dagen i 
funktion, så alle kunne se, hvad der skul
le til for at indfri forventningerne.

Nogle af de fremmødte piloter var net
op vendt hjem fra VM i elektroflyvning, 
der i år blev afholdt i Holland. Godt nok 
var Danmark kun repræsenteret som til
skuer, men vi, der var dernede, kunne 
berette om den enorme udvikling, der 
foregår indenfor denne gren af model
flyvningen. Hvem vil ikke blive impone
ret af at se en elflyver stige LODRET i 
ca. 12-15 sekunder for så at rette ud i 300 
meters højde. Det kan godt give anled
ning til gåsehud!

Tilbage til de lidt mere beskedne for-

Rudolf Freudenthaler, Østrig, genvandt VM-tit- 
len med sin selvkonstruerede model Surprice 
III.

Billedet herunder viser det svenske hold i 
»ready box« under træningen. Det var dog kun 
holdlederen, der kunne stå stille, mens billedet 
blev taget.

De svenske piloter fløj alle med modellen Pa
triot, som er konstrueret af de to piloter Richard 
Levenstan og Bo Samuelsson.

(Foto: Jan Abel)
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hold i Danmark. Vi påtænker at afholde 
et nyt træf i 1993. Samtidig er det vores 
hensigt at afholde en 10 cellers konkur
rence, hvor alle konkurrencelystne kan 
få mulighed for at flyve efter de gælden
de FAI-regler. Mere om det efter jul.

Til sidst et par gode råd til alle, der går 
med tanker om at købe et elfly. Der fin
des efterhånden et enormt udbud af byg
gesæt, ladere, akkuer og andet tilbehør 
til elflyvning. Det vil være synd at sige, at 
alle produkter stort set er lige gode. Der
for er det en god idé at rådføre dig med 
din hobbyhandler og andre, der »lider« af 
den samme interesse. Elflyvning kan væ
re dyrt at starte op med. men får du den 
rigtige kombination fra starten, er det 
ikke meget dyrere end at være ny inden
for andre grene af vores hobby. Óg det er 
mindst lige så sjovt og udfordrende!

God fornøjelse og på gensyn næste år.

Jan Abel
Frederikshavn Modelflyveklub

DM Skrænt

16-17/10

Vejret var desværre ikke med os om lør
dagen. Der var ellers mødt 15 deltagere 
til dette års danske mesterskab. Der blev 
holdt en lille briefing ved Hanstholm 
Camping, hvorefter vi kørte ud til Syd
skrænten. Her kunne vi konstatere, at 
vinden var for svag til konkurrence (min. 
4 m/sek.). Midt på eftermiddagen blev 
det besluttet at udsætte stævnet til søn
dag. 3 deltagere kunne ikke flyve med om 
søndagen.

Vejrtjenesten i Karup havde lovet 
masser af regn, men det blev kun til én 
byge på en halv time. Vinden begyndte at 
friske op, så vi kom over de 4 m/sek., som 
er påkrævet. Først i 2. runde lykkedes 
det en pilot at komme under 1 minut.

Jørgen Larsen fløj i 2. runde de 1000 
meter i tiden 57,49 sek. I slutningen af 4. 
runde steg vinden til 7-8 m/sek., og tider
ne blev hurtigere, og dagens tid kom i 5. 
runde. Denne præstation stod Keld 
Ørum Jensen for med 49,59 sek. De sid
ste 2 runder var vinden meget svingende 
(4-7 m/sek.).

Efter 7 runder kunne resultatet gøres 
op: 3 ødelagte fly!i

Knud Hebsgård

1. Knud Hebsgård, Thy RC 5899 p.
2. Jørgen Larsen, Thy RC 5680 p.
3. Keld Ørum Jensen, Thy RC 5563 p.
4. Preben Nørholm, MMF 5543 p.
5. Klaus Untrieser, Thy RC 5511 p.
6. Jack Lessel, NFK 5223 p.
7. Brian Dylmann 5201 p.
8. Carsten Berg, NFK 5159 p.
9. Finn Gude, NFK 4743 p.

10. Søren Balle, Thy RC 4649 p.
11. Erik Birkkjær, MKC 876 p.

RC-unionen er den danske landsorgani
sation for modelflyvning med radiosty
rede modeller. Årskontingentet er kr. 
295,-.

Ved indmeldelse skal der altid betales 
et fuldt årskontingent. Indmeldelsesge
byr er kr. 25,-. Medlemmer, som indmel
des i årets sidste halvdel, vil automatisk 
få overskydende beløb refunderet i næ
ste års kontingentopkrævning.
Bestyrelse:

Hans Jørgen Kristensen,
Haderslev RC, formand, 
tlf. 74 53 53 88 (aften).
Arild Larsen, Mf. Århus, 
næstformand.
Klaus Egeberg, KFK,
Keld Hansen, Falken,
Jørgen Kaae Hansen, Mf. Århus, 
Erik Nymark, RC-Falcon,
Steen Høj Rasmussen, SMSK.

Sportsudvalget:
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20,2600 Glostrup 
tlf. 42 4517 44

Styringsgrupper:
Kunstflyvning 

Finn Lerager
Kærvej 7. Lystrup. 3550 Slangerup, 
tlf. 42 27 86 06

Svævemodeller.
Erik Sørensen 
Godthåbsvej 10, Astrup.
9800 Hjørring 
tlf. 98 965292

Skalamodeller:
Benny Juhlin
Havrevej 37,2700 Brønshøj 
tlf. 3160 29 37

Helikoptermodeller:
Arne Jensen
Langgade 42, Espe, 5750 Ringe 
tlf. 62 6610 77

Hobbyudvalget:
Keld Hansen
Jernbanevej 4,4262 Sandved 
tlf. 53 75 67 02

Flyveplads-udvalget:
Klaus Egeberg 
Søndervangsvej 5 
4583 Sjællands Odde 
tlf. 53 4269 69

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvej 13, Tune, 4000 Roskilde 
tlf. 4213 89 85

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4,4262 Sandved 
tlf. 53 75 6702
Tlf. tid: alle hverdage mellem 
kl. 17.00-19.00

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80,8520 Lystrup 
tlf. 86 22 6319 
telefax: 862268 67 
Giro 3 26 53 66
Tlf. tid: Mellem kl. 16.30 og 18.30 
Torsdag dog til kl. 19.30 
Lørdag og søndag LUKKET

Repræsentant
skabsmødet

Den 25. oktober blev der afholdt årligt ordi
nært repræsentantskabsmøde på Hotel Ny
borg Strand i Nyborg.

Der var 32 klubber repræsenteret med et 
stemmetal på 80.1 alt var 95 personer til stede.

Som traditionen byder, blev Jørgen Holsøe 
valgt til mødeleder og sekretariatet til møde
sekretær (med hjælp fra en båndoptager). 
Jørgen Holsøe fik i år overrakt en påskønnel
se, i form af et billede, som tak for hans gode 
indsats som mødeleder på repræsentantskabs
møderne i de forløbne år.

Initiativpokalen blev i år givet til Steen Høj 
Rasmussen, dels for hans store arbejde med 2 
meterkonkurrencerne, og dels for at have 
stablet en international postkonkurrence in
den for 2 metersvæverne på »vingerne«. I om
talte konkurrence var der deltagere fra store 
dele af verden; så fjernt som fra Australien var 
der deltagere.

Formandens mundtlige beretning på mødet, 
bringes her i uforkortet stand. Fuldstændigt 
referat fra mødet, vil blive udsendt som Klub
orientering.

Formandens mundtlige 
beretning
Året 91/92 startede med uvished med hensyn 
til samarbejde med RC/DK. Vi forsøgte at 
finde et samarbejdsgrundlag, men dette lykke
des først, efter at der blev afholdt landsmøde i 
RC/DK i påsken i Hanstholm. Herefter er det 
sportslige samarbejde gået nogenlunde. Vi må 
dog erkende, at RC-unionen er det økonomi
ske grundlag for RC/DK.

Vi kan glæde os over, at såvel vores helikop
terpiloter som svæveflyverne klarer sig godt 
internationalt; dog kunne vi godt tænke os en 
bedre respons i form af artikler og resultater i 
Modelflyve Nyt. Det er beskæmmende at kun
ne læse svæveflyvernes resultater i FLYV, 
uden at der er indsendt noget til Modelflyve 
Nyt.

Som skrevet i beretningen 91/92 har vi haft 
en del kontakt med KDA i løbet af året, og det 
er også positivt, at KDA langt om længe rent 
kontingentmæssigt bevæger sig i retning af, 
hvad vi har ønsket, nemlig betaling efter mod
tagne ydelser. Bestyrelsen i RC- U er dog enige 
om, at det stadig er for dyrt (ca. 84.000,- kr.), 
og vi vil hurtigst muligt meddele dette skrift
ligt til KDA.

Bestyrelsen ser med bekymring på, at vort 
medlemstal for første gang i 23 år er faldet, og 
vi vil arbejde målrettet på en form for hverve
kampagne. Her modtager vi gerne gode for
slag fra alle vore medlemmer.

Vi nærmer os RC-unionens 25 års jubi
læum, og her har vi nedsat et jubilæums-ud
valg bestående af Arild og Klaus fra bestyrel
sen. Vi har tilsagn fra et medlem i unionen om
at gå m ed i dette arbejde, men det vil ikke
være nok, når vi i foråret 1993 rigtig går i gang 
med forberedelserne, så flere emner ønskes.
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HUSK KONTINGENTET
Medlemskontingentet for 1993 er nu 
forfaldet til betaling. Hvis du ikke al
lerede har betalt og fortsat ønsker at 
være medlem, så er det en god idé at 
betale nu, idet der ellers vil blive pro
blemer med fortsat modtagelse af 
Modelflyve Nyt.

For de medlemmer, som flyver med 
stormodeller, vil det endvidere få den 
konsekvens, at de ikke er forsikret fra 
1. januar 1993.

Hvis du ikke fortsat ønsker med
lemskab, så vil det være en stor hjælp, 
hvis du meddeler dette til sekretaria
tet, som så kan slippe for at sende 
rykkere ud til dem, som alligevel ikke 
flyver mere. Det er både penge- og 
tidsbesparende, så vær rar at give be
sked.

På en evt. rykker-opkrævning vil 
der være påført et gebyr på kr. 30,-.

Bestyrelsen har tænkt sig at henvende sig til 
Odense Modelflyveklub for ad denne vej at 
kunne afholde et arrangement på flyvepladsen 
ved Egeskov Slot på Fyn. Her tænker vi også 
på at tage vore søsterorganisationer med.

Efter samtaler med vore partnere i Dansk 
Modelflyve Forbund påtænker vi igen at få 
lavet fælles sommerlejre på Vandel eller an
den centralt beliggende plads.

Dette kræver en del forberedelse, men vi 
regner med at kunne bringe mere herom i 
februar 1993.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et 
behageligt samarbejde.

Modelflyve Nyt
Om Modelflyve Nyt kan jeg ikke komme med 
så meget udover det skrevne.

Bladet er dog skyld i den største del af den 
kontingentstigning, bestyrelsen vil foreslå. Vi 
har dog lørdag den 24. okt. modtaget materia
le fra Steen Hartmann. Dette materiale skal 
bearbejdes og kan måske gøre, at stigning i 
redaktionsomkostninger kan modsvares af bil
ligere trykning.

Vi har fået nogle tilkendegivelser om, at 
bladet er ved at være noget tyndt med artikler 
m.v.; men her kan vi kun appellere til jer om 
mere stof.

Ligeledes må vore konkurrencepiloter blive 
mere aktive med hensyn til stof fra internatio
nale konkurrencer.

Dansk Modelflyve Forbund
Dette er en noget tavs beretning, idet her kun 
afholdes ét møde om året, og vore partnere 
her gør ikke meget for at få aktiviteter frem
met på trods af, at Fritflyverne efterhånden er 
nede på 60 medlemmer, og Linestyring er på 
100 medlemmer.

Det er så en glæde at modtage ansøgning 
om optagelse af Dansk Modelflyve Veteran

klub, der efter kort tid nu tæller 52 medlem
mer. RC-unionen anbefaler, at de optages som 
medlemmer i DMF.

Hans Jørgen Kristensen 
Formand for RC-unionen

Dementi
Undertegnede oplyste på repræsentantskabs
mødet i Nyborg, at stigningen på bladet skyld
tes stigning alene fra redaktørens side.

Dette er ikke korrekt, idet stigningen til 
redaktøren i 1993 udgør kr. 8,00 pr. medlem, 
og de resterende kr. 10,00 er andre omkostnin
ger. Den samlede stigning inch moms på bla
det er kr. 22,50 pr. medlem.

Der skal fra min side hermed bringes en 
uforbeholden undskyldning til redaktøren 
Bent Aalbæk-Nielsen.

Hans Jørgen Kristensen

Ny klub
Vi kan denne gang byde velkommen til en ny 
klub, nemlig:

Sæby RČ Flyveklub -  Erik Christensen, P. 
Munksvej 58,9300 Sæby, tlf. 98 46 2144.

Nye kontaktadresser 
4 klubber har ændret kontaktadresse:
Sæby Modelflyveklub (som også stadig eksiste
rer). Erland Hansen, Barfredsvej 68, 9900 
Frederikshavn, tlf. 98 42 52 03.

Model-Flyveklubben Woodstock 
Kurt Hevang, GI. Horsensvej 81, 8355 Sol
bjerg, tlf. 86 92 62 24.

Brande Modelflyveklub
Bjarne Christophersen, Skjoldborgs Allé 9, 
7330 Brande, tlf. 97 18 1150.

Radioflyv eklubben Skala 
Henrik Nielsen, Gartnervænget 6,4800 Nykø
bing F, tlf. 54 86 0211.

Orientering om ny flyveplads 
Skanderborg Modelflyveklub har fået ny fly
veplads i Hylke syd for Skanderborg.

Pladsen er beliggende 500 m fra den »gam
le« plads, der er overtaget af en golfklub.

Pladsen er 65 x 150 m og er godkendt til 
stormodeller.

Yderligere oplysninger om pladsen og klub
ben kan fås hos Hans Peter Nørgaard, Søpar
ken 8, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. 86 57 33 
02.

A-certifikater
1108 Per Hilmer Petersen, Bastrupflyverne
1109 Kim B. Nielsen, RC-Falcon
1110 René Thorsager, Musvågen
1111 Finn Rasmussen, Bastrupflyverne
1112 Jan Krogh Nielsen, Dronninglund Mfk.
1113 Agner Mouritsen, RFK
1114 Jógvan Hansen, Thorshavnar RC-Felag
1115 Jens Skov, RFK
1116 Jan Rasmussen, RFK
1117 Frederik Madsen, Holstebro RC
1118 Lars Mortensen, RFK

R e g n s k a b  o g  b u d g e t  i s a m m e n d r a g

Driftsregnskab for perioden 1/10-91 -  30/9-92

Regnskab Budget

Indtægter:
i 1000 kr. i 1000 kr.

Kontingenter....................................... ........  791 823
Andre indtægter.................................. ........  12 25

Udgifter:
803 848

RC/DK + Advokat vedr. KDA........... ........  42 0
Kontingent DMF + køb af blade........ ........  381 390
Sportsudvalget.................................... ........  104 100
Hobbyudvalget/videogruppen............ ........  17 30
Forsikring............................................ ........  94 90
Øvrige udgifter.................................... ........  248 283

Resultat før renter:
886 893

Primær drift........................................ ........  -83 -

Renteindtægter................................... ........  81 50
Bonus fra forsikring............................ ........  11 -
Kursregulering/tab.............................. ........  -8 -
Årets overskud.................................... ........  29 5
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RSD-diplomer
Modeltegninger fra RC-unionen
1. GROKKER...............................................................................................  kr. 30,-

Højvinget motormodel med siderorsstyring.
Spændvidde 900 mm. Motor 0.8-1 cm '. Til 2 kanaler.

2. SPITFIRE (Tore Paulsens originale tegning)............................................. kr. 45,-
Semiskalamodel til kundstflyvning
Spændvidde 1600 mm. Motor 10 cm3. 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.

6. KATANA 2 tegninger................................................................................  kr. 90,-
Højvinget siderorsmodel specielt for begyndere.
Spændvidde 1410 mm. Motor 3-5 cm3. Til 3 kanaler.

8. SAABJ-21..................................................................................................  kr. 35,-
Lawinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 740 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

10. SPITFIRE MK IX 2tegninger................................................................... kr. 150,-
Skalamodel størrelse 1:6,9, spændvidde 1620 mm, motor 10 ccm totaks, 4 kanaler.

11. VIDUNGE SMT FALCON....................................................................... kr. 70,-
Lawinget stuntmodel, spændvidde 1210 mm, motor 3,5-4,5 mm, 4 kanaler

12. KZ VII (omtalt i nr. 2/89)............................................................................ kr. 100,-
Semiskalamodel, 1:6 (2 tegninger) spændvidde 1600 mm

14. STAR..........................................................................................................  kr. 55,-
Højvinget begynder-motor-model. Spændvidde 1800 mm. 3 kanaler.

15. S.E. 5a (omtalt i nr. 1/89)............................................................................. kr. 90,-
Semiskalamodel, spændvidde 1500 mm. motor 6,5 ccm firtaks

16. KZ II TRÆNER (byggevejl. i MFN 1/90).................................................. kr. 100,-
Semiskalamodel 1:6, spændvidde 1700 mm, vægt 3,1 kg, motor 11,5 ccm 4 takt.
incl. 2 tegninger.

17. FLØJTE MARIE (omtalt i MFN 1/86)....................................................... kr. 45,-
Semiskalamodel, spændvidde 1180 mm, motor 3,5 ccm - til 3 kanaler, incl. byggevejl.

18. KZ I semiskalamodel 1:6 (omtalt i nr. 6/90) m m ......................................... kr. 65,-
Spændvidde 1200 mm

19. KZ VIII (omtalt i nr. MFN 1/91)................................................................. kr. 50,-
Semiskala 1:6 spændvidde 1380 mm

20. KZ II Kupe semiskala 1:6 (omtalt i MFN 3/92)...........................................  kr. 100,-
21. KAMILLA (omtalt i MFN 5/92)................................................................. kr. 100,-

begyndermodel og nr. 2 model, m/krængeror og lawinget.
A lle  tegninger er incl. eksp.gebyr og porto.

RCUnionens bomærke, lille selvklæbende....................................................... kr. 3,00
RC Unionens bomærke, stort selvklæbende...................................................... kr. 5,00
RC Unionens bomærke, broderet på stof.......................................................... kr. 25,00
Lovbefalet methanolmærkat, selvklæbende pr. stk...........................................  kr. 2,75

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

stk. fepninpnr. .............. .....å kr. ialt kr. 

ialt kr.stk. fepninpnr. ............. .....å kr.

stk. fepninunr. .....å kr. ialt kr.

stk. unionsmærker, små ....åkr. 3,00 ialt kr.

-Stk. unionsmærker, store ....åkr. 5,00 ialt kr.

.stk. unionsmærker, stofbroderede ....åkr. 25,00 ialt kr.

stk. methanolmærke ....åkr. 2,75 ialt kr.

Samlet pris kr._________________
Pengene skal vedlægges i check udstedt til RC-unionen.
Eller beløbet indsættes på girokonto nr. 3 26 53 66

Navn:_________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________

Postnr./by:_____________________________________________________________
Klip kuponen ud - eller skriv din bestilling på et kort - og send ind til:
BEMÆRK NY ADRESSE:
RC-UNIONEN · Salgsafdelingen · v/Heidi Hansen ■ Jernbanevej 4 ■ 4262 Sandved · Tlf. 53 75 67 02

A-diplom
093 Erik Sørensen, Hjørring Mfk.

B-diplom
060 Frank Lyngaae, Dragsholm Mfk.
061 Michael Holm Christensen, Hjørring 

Mfk.

S-certifikater
033 Jan Hansen, Sønderborg Mfk.
034 Frank Lyngaae, Dragsholm Mfk.

RC-Unionens udvalg

Efter repræsentantskabsmødet den 25. okto
ber er der sket enkelte ændringer i de forskel
lige udvalgs sammensætning.

Vi bringer her sammensætningen med de 
formodede formænd nævnt først:

Kunstflyvning:
Finn Lerager, NFK, Anders Rasmussen, Ha
derslev RC, René Rasmussen, Aviator.

Svæveflyvning:
Erik G. Sørensen, Hjørring Mfk., Jens Peter 
Jensen, Borup ML, Peer Hinrichsen, Sønder
borg Mfk.

Skalaflyvning:
Benny Juhlin, RFK, Hugo Dueholm, Take 
Off, Ulrik Lutzen, Årslev Mfk.

Helikopterflyvning:
Arne Jensen, OMF, Lars Jensen, OMR, Hen
rik Rasmussen, NFK.

Sportsudvalgets formand:
Steen Høj Rasmussen, SMSK.

Hobbyudvalget:
Svend Hjermitslev, Skagen RC, Ole Hilmer 
Petersen, RFK, Torben Møller, OMF samt 
Keld Hansen fra bestyrelsen.

RC- Unionsstof fortsætter på næste side.

Kamilla i byggesæt
I Modelflyve Nyt nr. 5/92 blev der 
bragt en grundig gennemgang af 
bygningen af Kamilla.

Nu kan du få et fuldstændigt 
byggesæt til flyet for kr. 650,- incl. 
forsendelse fra

RC-Unionen
Salgsafdelingen, v/Heidi Hansen 

Jernbanevej 4,4262 Sandved.

Træbyggesættet kan købes alene 
uden tilbehør og tegning til en pris 
af kr. 500,- incl. forsendelse.

Send din bestilling sammen med 
en check på beløbet, eller send 
pengene på giro nr. 3 26 53 66.
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Orientering fra 
svæveflyvegruppen
Resultater fra NFK Skrænt Cup, 
afholdt d. 4/10-92 ved Stævns:
1 Brian Dylmann 5914
2 Rene Madsen 5839
3 Finn Gude 5489
4 JackLessel 5402
5 Jesper Pedersen 5380
6 Carsten Berg 5379
7 Henrik Olsen 5133

Foreløbig FAI rangliste/udtagelse i F3F,
efter 4 udtagelses konkurrencer:
1 Knud Hebsgaard 3000
2 Jørgen Larsen 2898
3 Klaus Untreiser 2882
4 JackLessel 1869
5 Carsten Berg 1846
6 Finn Gude 1804
7 Preben Nørholm 1800
8 Keld Ørum Jensen 943
9 Torben Rasmussen 835

Konstituering i svævestyringsgruppen:
Svæve styringsgruppen har afholdt konstitue
rende møde umiddelbart efter repræsentant
skabsmødet, og resultatet blev således:
Formand: Erik G. Sørensen
Kontaktmand til F3B og F3F: Peer Hinrichsen 
Kontaktmand til 2M: Jens Peter Jensen

Orientering fra 
helikoptergruppen
Udtagelsespoint til WM 1993 i Østrig,
efter 3. udtagelse. Helikopter F3C
1. Kaj H. Nielsen

Filskov Kro’s Modelflyve klub
2. Michael Nyegaard,

2000,0 pt

Filskov Kro’s Modelflyve klub 1982,0 pt
3. Søren Østergaard, Nuserne 1785,5 pt
4. Henrik Rasmussen, NFK 1771,0 pt
5. Peter Wædeled, Falcon 1643,0 pt
6. Lars Jensen, OMF 1569,0 pt

Skitræf 1992/93
Nu prøver jeg igen. Sidste vinter kunne man 
ikke rigtig få øje på sneen, men efter denne 
gode sommer får vi nok en god snevinter. Så er 
der igen håb for alle dem, som kunne tænke sig 
at prøve det dermed ski på flyveren.

Nu til det praktiske: Er du interesseret, så 
ring hurtigst muligt til mig på tlf. 63 615194 og 
tilmeld dig. Da jeg jo af gode grunde ikke på 
forhånd kan sige, hvornår der bliver sne, vil du 
blive ringet op af mig med kort varsel, f.eks. en 
fredag for at spørge, om du kan lørdag. Det 
kan næsten ikke gøres på anden måde. Men 
først og fremmest: Ring og tilmeld dig.

Vi starter kl. 9.00 med morgenmad -  så kom 
ud af busken alle jer, som ikke er kuldskære! 
Der er dog også håb for dem, der er forfrosne, 
vi har nemlig klubhus med varme.

OBS! Du må næsten sætte alt på understel
let, bare ikke hjul, det er jo et skitræf.

Tilmeldingsgebyr kr. 15,00.
VEL MØDT.

Dieter Tamme 
Vestsjællands RC Klub

Linestyrings-Unionen (CL-unionen er 
den danske landsorganisation for mo
delflyvning med linestyrede modelfly. 
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk 
Aeroklub (KDA) og Fédération Aero- 
nautique Internationale (FAI). 
Årskontingentet er for 1993, 250,- kr. 
for direkte medlemmer.
Medlemsskab kan også opnås gennem 
indmeldelse i en af de klubber, der er 
tilsluttet unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra

Linestyrings Unionens sekretariat:
Pia Buth Rasmussen 
Almavej 8 
9280 Storvorde 
Tlf. 98 319198

Unionsformand:
Henrik Ludwigsen 
Studekrogen 3 
3500 Værløse 
Tlf. 4265 5451

Linestyringsredaktør:
Luis Petersen 
Østergårds Allé 28 
2500 Valby 
Tlf. 36 30 05 51

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Steffensen 
Elmevej 25 
4140 Borup 
Tlf. 53 6268 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen 
Almavej 8 
9280 Storvorde 
Tlf. 98 319198

Regeludvalg, dieselcombat:
Benny Furbo 
Sofiendalvej 22 
7400 Herning 
Tlf. 97133236

Sommerlejrudvalg:
Jan Lauritzen 
Borups Allé 22, st.th.
Tlf. 3135 37 51

DM-udvalg:
Carsten Thorhauge 
Snekkerstensvej 18 
9270 Klarup 
Tlf. 98 3189 74

PR-udvalg:
Age Wiberg 
Søndergårdsvej 30 
7400 Herning 
Tlf. 97 20 97 37

Tegninger fra 
tegningsservice

Mouserace
Tangent I ................................... 30 kr.

Good-Year:
Johnson Special........................ 30 kr.
Li’ll Quickie.............................. 30 kr.

Speed:
Focus.........................................30 kr.

Team Race:
Champion................................. 30 kr.
Klotz Junior.............................. 30 kr.
Magnus..................................... 30 kr.
Sub Klotz.................................. 30 kr.

Combat:
Boony........................................30 kr.
Dominator................................ 30 kr.
Desperado................................ 30 kr.
Diesella.....................................30 kr.
Mjølner.....................................30 kr.
M ecov.......................................30 kr.
Tanti..........................................30 kr.
Spiril .................................... 30 kr.

Stunt:
Coyote ................................. 30 kr.
F ilu r..........................................30 kr.
Focke W ulf............................... 30 kr.
Focus Junior............................. 30 kr.
Fokker D-VII............................ 30 kr.
H opla........................................30 kr.
Mustang.................................... 30 kr.
Pirat ..................................... 40 kr.
Silver G host.............................. 30 kr.
Starlet .................................. 40 kr.
Speedy Gonzales...................... 30 kr.
Z e ro ..........................................30 kr.

Tegningerne kan bestilles på unio
nens sekretariat.
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Ny formand
Lars Formand Jørgensen har valgt fagli
ge udfordringer i form af en længereva
rende udstationering i det afrikanske.

Selvom telefax og telefon er opfundet, 
ville det på sigt være lidt upraktisk at 
fortsætte på posten.

Derfor overtager nuværende næstfor
mand Henrik Ludwigsen roret.

De ønskes begge held og lykke med de 
nye udfordringer.

Video
Unionen vil opbygge et videotek med in
teressante titler, som medlemmer og 
klubber kan låne.

Falder du over en interessant titel, 
f.eks fra et udenlansk magasin, eller har 
du scoret noget interessant, som alligevel 
ikke gav 10.000, så giv Pia et praj. Præmi
en er ikke 10.000, men udgifterne til bånd 
og forsendelse dækker unionen.

Unionens videotek tilbyder d.d. føl
gende titel: nr. 1 Optagelser fra 2 x DM 
1992.

Endelig  
fæ rdig m ed  
klubbladet

Tegn abonnement på 
Modelflyve Nyt
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modeiflyve Nyt med 
posten hveranden måned i hele 1993.-Tegn  abonnement!

Abonnementsprisen fra nummer 1/93 og hele 1993 
(i alt 6 numre) for kr. 172,-.

Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon. 
Som abonnent får du tilsendt bladet med posten umiddel

bart efter udgivelsen -  du slipper for at gå forgæves i blad
kiosken, når bladet er udsolgt.

Pas på dine blade
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan 
rumme 12 numre af Modelflyve Nyt -  altså to årgange.

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

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket kar
ton. På forsiden og på ryggen er der trykt »Modelflyve Nyt«.
De leveres i fem flotte farver -  husk at krydse af på bestillings
sedlen herunder, hvilke(n) farve(r) du ønsker.
Prisen er kr. 60,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle 
ordrer under kr. 100,-. Ekspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til 
dækning af portoudgifterne ved udsendelse af bestilte blade 
og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet
ekspeditionsgebyr.

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

V Fritflyunings-Unionen

Fritflyvnings-Unionen er den danske 
landsorganisation for modelflyvning 
med fritflyvende modeller. Unionen er 
tilsluttet KDA og FAI.

Formand:
Erik Knudsen 
Amagervej 66,6900 Skjern 
Tlf. 9735 17 67

Sekretariat:
Allan Ternholm Jensen 
P.P. Ørumsgade 20,5 
8000 Århus C 
Tlf. 861184 94

Γ
Hermed bestiller jeg:

□  Abonnement fra nr. 1,1993 og hele 1993 
(i alt 6 blade),
pris kr. 172,-.

□  Tilbud: Op til 30 numre af årg. 1986 til 
1990å345,-kr.

□  Tilbud: Flg. årgange:____ ,____ ,____ ,
____ ,____ ,å100,-kr.

□  _______stk. samlebind åkr. 60,-
i farverne:
□  blå D gul Ggrøn Drød Dsølv

□  Beløbet vedlagt i check

Navn:___

Adresse: _  

Postn r./by:

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) á kr 29,50

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6
1986 □ □ □ □ □ □
1987 □ □ □ □ □ □
1988 □ □ □ □ □ □
1989 □ □ □ □ □ □
1990 □ □ □ □ □ □
1991 □ □ □ □ □ □
1992 □ □ □ □ □ □

Ved køb for under kr. 100,- tillæges et ekspedi
tionsgebyr på kr. 10,- til dækning af portoudgif
ter.
Uden for Danmark tillægges altid et beløb til 
dækning af forsendelsen.



NYT FRA FORHANDL ERNE

»Avionic« fortsætter Akku-kontrol, markeringslys og recycler

Da der i tiden efter Frede Winthers død 
har været en del uvished i modelflyver
kredse omkring »Avionic«’s fortsatte 
drift, har man nu fra det gamle, hæder
kronede firma udsendt det gode bud
skab, at virksomheden vil blive fortsat i 
uændret omfang, og at kunderne også 
fremover vil kunne få den service og be
tjening, som man forbinder med navnet 
»Avionic«.

Fra den 1. oktober er »Avionic« blevet 
overtaget af Søren Steinicke Sørensen, 
der giver udtryk for, at man vil gøre alt 
for hurtigst muligt at kunne råde bod på 
tabet af den store viden på modelflyvnin
gens område, som Frede Winther var i 
besiddelse af, og som han så gerne gav 
videre.

Det er med baggrund i en fælles inter
esse for modelflyvningen, fortæller Sø
ren Steinicke Sørensen, at han og hans 
søn Jesper Steinicke besluttede sig for at 
gå ind i branchen og overtage »Avionic«, 
hvis adresse fortsat vil være Violvej 5 i 
Risskov. Den daglige drift vil blive vare
taget af Jesper Steinicke sammen med 
»Avionic«’s mangeårige medarbejder Vi
beke Zastrov.

BREV

ECA i Charlottenlund fortæller, at man 
nu markedfører en forbedret udgave af 
salgssuccesen E CA Accu-kontrol.

Den har de samme funktioner som for
gængeren og giver besked om følgende:
-  Hvornår man bør stoppe flyvningen.
-  Om en eller flere celler i RX accuen 

er polvendt.
-  Om en aktuel accu har for ringe kapa

citet (mAh) i forhold til antal servoer.
Endelig kan den fortage selv-test.
Den nye ECA Accu-kontrol har fået 

typebetegnelsen Mkll, og den væsentlig
ste forbedring ligger i en større præcision 
i aflæsningen af, når RX accuen er ved at 
være »flad«. Den har desuden mindre 
dimensioner og vægt og et uhørt lavt 
strømforbrug (0,008 mA) mens den chec
ker accuen.

Prisen erkr. 138,-.
En anden nyhed, som man venter 

hjemme hos ECA midt i december er 
markeringslys til fly. De består af 3 lys
markeringer, der ligner dem, man ser på 
rigtige fly, og ved hjælp af en speciel 
teknik er det lykkedes at frembringe et 
utrolig kraftigt blink ca. hvert sekund. 
Strømforbruget er 10 mA og prisen ca. kr. 
100,-.

Endelig venter man midt i januar at

Firmaet Maaetoft v/Peter Maaetoft, Bo- 
gensevej 13, 8900 Randers har fået over-

“I

Frankeres
som
brev

ECfl A C C U -K O N T R O L  Mkll

have en ny »dims« på lager -  en ECA 
Recycler kalder man den.

Den anbringes mellem laderen og TX 
og RX accuer, og sørger for, at der sker 
en afladning lige til det helt rigtige punkt 
og derefter sørger for opladning, uden at 
man selv behøver at kontrollere noget 
som helst -  og så til en rimelig pris, for
tæller Erik Andersen, ECA.

draget eneforhandlingen af Firmaet Fu- 
taba’s artikler.

Overdragelsen skete pr. 1. november 
1992 fra Futaba Import Danmark Aps 
v/Else og Klaus Damgaard, Herlev.

I mere end 25 år har der været venska
belige forbindelser mellem familien 
Damgaard og firmaet Futaba i Japan. 
Futaba er verdens største fremstiller af 
RC-anlæg.

Robbe’s produkter, som firmaet Maae
toft i Randers har forhandlet i mange år, 
håber også i fremtiden at kunne blive en 
god partner for det danske marked, hvor 
de nu har fået overdraget eneforhandlin
gen af Futaba’s produkter.

Robbe er Europas største fremstiller 
af byggesæt og tilbehør. Firmaet har næ
sten 300 ansatte. Produkterne sælges 
overalt i verden.

Robbe er et firma med en lang og god 
tradition. Det blev grundlagt for 70 år 
siden og har arbejdet med modelhob- 
byartikler de sidste 35 år. Heraf har der i 
mere end 30 år bestået et succesfyldt 
samarbejde med firmaet Futaba.

Tidsskriftet Modelflyve Nyt 
Nørrevænget 3 
DK-5762 V. Skerninge

Eneforhandling af Futaba

Al



Lobby Hobby
Bag navnet gemmer sig et lille hæfte ud
givet af H. Wittrock A/S i samarbejde 
med Billing Boats A/S, Maaetoft/DMI. 
Aage Mottlau A/S, Stenboden Skjern 
A/S.

Det lille annoncehæfte viser på 12 si
der nogle af de produkter, som forhand
les af følgende for Modelflyve Nyt be
kendte større annoncører: Djurs Hobby, 
Nørregade 4, Grenå. Leif O. Mortensen 
Hobby, Klamp. Witzel Hobby, Ringsted.

Hæftet er i farver og må betragtes som 
en appetitvækker til at komme ind og 
besøge de 20 hobbyforretninger med 
hvert deres speciale om RC-anlæg mo
delfly, RC-biler, både oa tog m.m.

Al

Fra
småtingshylderne
Witzel Hobby fortæller, at der er kom
met mange nye småting på hylderne. 
Nogle af tingene er nyheder, men der er 
også et par gamle travere i ny udførelse 
til billigere priser.

Mange elpiloter har ventet på de nye 
Sanyo-celler. Nu er de endelig kommet -  
egenskaberne er de samme, kapaciteten 
er steget til 1700 mAh, og prisen er fast
holdt på ca 50 kr.

I de sorte vingebolte går rillen til skru
etrækkeren ikke helt ud til kanten. Det 
er en god ting, da skruetrækkeren så ikke 
så let smutter ned i vingen og laver grim
me mærker.

Af de helt små ting er 2 mm umbracho- 
skruer og 2 mm låsemøtrikker værd at 
nævne, da de nu kan købes til meget 
rimelige priser. Servoclips er løsningen til 
dem af os, der ikke kan lave en ordentlig 
z-bøjning på en 2 mm metaltrækstang.

Skala byggesæt

S.E. 5a fra Duncan Hudson.

En spændende nyhed på hylderne hos 
Pitch er de engelske Duncan Hutson byg
gesæt. Foreløbig kan leveres byggesæt til 
den berømte S.E.5A, den lige så berømte 
Tiger Moth og den knap så kendte MJ5 
Sirocco, der er en tosædet, fuldt akroba
tisk fransk konstruktion -  alle i 1/4 skala.

Byggesættene er kendetegnet ved, at 
traditionelle byggemetoder er suppleret 
med præfabrikerede glasfiberdele. For 
eksempel er store dele af forkroppen til 
S.E.5A’eren lavet i glasfiber, der er støbt 
med mange skaladetaljer, og på Sirocco- 
en er hele den øverste del -  inklusiv fin
nen -  lavet af én stor glasfiberdel. En 
anden fælles ting ved Duncan Hutson 
byggesættene er, at de er meget komplet
te, så den modelbygger, der virkelig vil 
have en flot og skalarigtig model, ikke 
skal ud og lede efter maskingeværer, 
hjulkapsler eller andre ting.

Tiger Moth.

Endelig er der også kommet et par nye 
bowdenkabler. Fra England er der kom
met et plastickabel (af Sullivantypen) 
med et indvendigt hul, der passer til 2 
mm gevindstænger. Et andet kabel har 
udvendigt et plasticrør og indvendigt en 
tynd glasfiberstang. Glasfiberkablet fåes 
i 1 og 1,5 meters længder, og Witzel Hob
by har de nødvendige beslag til monte
ring på rorhorn og servoarme. Priserne 
på kabler + beslag ligger på nogenlunde 
samme niveau som et sæt Sullivankabler.

PNM

Et par Duncan Hutson MJ5 Sirocco’er.

Priserne på de eksklusive byggesæt er 
for S.E.5A’en 2.689 kr., for Sirocco’en 
2.599 kr. og for Tiger Moth’en 4.150 kr.

PNM

Er man til fedtede fingre, er »Verdens 
bedste brændstoffilter« (ifølge Poul Erik 
Witzel) et must. Filteret er meget finma
sket og med en stor filteroverflade. På 
fotoet ses filteret i adskilt og samlet til
stand.
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Indeks
Generelt
En modelflyve-tur til Sandown Park i England 1:16
Mand i snor-elevoplæring 1:24
Historien omen Bravo -  en begynders historie 1:25
Regler for godkendelse af danske rekorder 1:52
Rejsetip: Besøg »Deutsches Museum« 1:56
Niirnberg-messen 1992 2:11
Spændende ny batteritype (april-spøg) 2:17
Hvad skal vi lave i sommer? (besøg svenske flymuseer) 2:18 
Sikkerhed og adfærd på flyvepladsen 2:20
Check på tingene (om sikkerhed) 2:23
Legepladsen/flyvepladsen

(ideer til aktiviteter ved hobbytræf) 2:24
Opvisninger -  hvordan? -  hvorfor? 2:32
En rap sag -  om »andemodeller« 2:56
Et værkstedsbesøg hos Preben Jacobsen 3:12
Rejsetip -  »Deutsches Segelflugmuseum« 5:9
Forretningbesøg hos »Rotordisc’en« 5:22
Modelflyver-krydsord 6:9
R/C-venner pr. korrespondance 6:24
Besøg hos Rødovre Hobby 6:25
»Avionic« fortsætter 6:56
Eneforhandling af Futaba 6:56

Bygning af modeller -  byggetips
Lajban 1:14
Blackburn 1:18
Om beklædning af modeller 1:20
»Elline« til polflyvning (m. tegning) 1:21
Anna 90 -  Wakefieldmodel (m. tegning) 1:39
Nightmare -  FlA-model (m. tegning) 2:30
Fru Smut -  speedmodel (m. tegning) 2:36
Støbning i glasfiber -  et værkstedsbesøg 3:12
Fast Eddie 3:17
KZII Kupé (m. tegning) 3:24
En gammel vagabond -  2 m modellen Wanderer 3:26
»Fun-Flyeren« Woodstock 3:30
En engelsk A-l svævemodel (m. tegning) 3:33
Aluminiumsvinger til speedmodeller 3:36
Wakefieldpropeller -  videnskab og håndværk

(m.tegning) 4:19
Balsa Goose (m. tegning) 4:42
Historien om et fly (ny udgave af den gamle Grogger) 5:10 
Kamilla i byggesæt 5:12
Focke-Wulf -  profil-skala stunter (m. tegning) 5:24
RC-fly under 100 gram (m. tegning) 6:29

Tests af modeller og byggesæt
P-51Mustang 1:12
Erfaringer med Robbe Habicht 1:26
Robbes Tangens 1:38
Fun Flyer -  Woodstock 2:26
TestafDynaflite-byggesæt 3:9
Robbes Tangens på byggebordet 3:20
Rap-rap-om andemodeller 3:22
F-15 projekt 4:16
The Flying Train -  prøveflyvning med F-15 4:17
Test af Rødel Model Ka6E Rhønsegler 4:28
Test af 2m-svæveren Spirit 4:30
Mustang i »Short-Kit« 4:40
Dimple ’91 -  Wakefieldmodel (m. tegning) 5:26
DB-TigerMoth 6:15

X-CELL 40 6:18
Blue Curry-skræntsvæver 6:20
Et år med et par F/A-18 Hornet 6:21
Flyv Tangens 6:22

Vintage og Oldtimer modeller
KZ Ellehammer (læserbrev) 2:23
Prøv noget nyt -  byg en oldtimermodel 4:22
Kendte danske modeller 4:37
»Oldtimer Modelflyverne Danmark« nr. 1 4:37

Flyveteori
Mach-tallet 1:42
Lidt fusk med formlerne

(omdrejninger, hastighed, stigning) 1:42

Motorer og tilbehør
Besøg på Laser-fabrikken 1:17
»Russermotorer« (Barkov F2C -  Kalmykov) 1:21
Hvad er en servo? 1:28
Tilbehør til elflyvning 1:31
Motornyheder-BRAT 25 2:34
Test af NICA-KONDI-K1 3:28
Jetmotorseminar 4:27
Fantastiske firtakter 4:34
Tester til modtagerbatteri 4:34,5:9
Afstemt indsugning 4:41
Motor til minispeed 4:42
GY motorer 5:28

Produktinformation
Bløde brændstoftanke 2:28
Limsæt specielt til reparationer 2:38
Horn med kuglelejer 2:38
Beslag til afløsning af gummibånd 2:38
Styrbart affjedret halehjul 2:38
Motorcylindre af plast 3:19
NICA-KONDI-K1 3:28
Hjul til mange formål 3:34
Optrækkeligt understel til store skalamodeller 3:34
Elektrisk understel 3:34
Ny motor på det danske marked (SC) 3:35
Understelsben med dobbeltsving 3:35
Ny magnesiumpanne til speed 3:39
Højstartgummi 4:38
Programmerbare servoer 4:38
Cockpitkanter i metermål 4:38
Striber i metermål 4:38
Skalahjul til Piper 4:38
Ny Lasermotor 6:26
JVHNC-lader 6:26
Fan til elmotor 6:27
Ny motor på markedet-Jamara WMB 6:27
Robbe/FutabaFC16 6:27
Ny magnesiumpanne til speed 6:34
Akku-kontrol, markeringslys, recycler 6:56
Duncan Hutson skala-byggesæt 6:57

Læser-til-læser-tips
Fastgørelse af plastickabler 1:15
Når man klipper i glasfiber 1:30
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1992
Ribber på haleplan 1:36
Overførsel fra tegning til balsa 1:36
Hold balsahøvlen skarp 1:36
Reversering af brændstofpumpe 1:36
Overførsel af tegninger 2:28
Hvis din epoxy ikke vil hærde 2:28
Vedr. elastik-besfæstigelse af vinger 3:35
Blødt motorophæng med justerbart side- og nedadtræk 3:35 
Drej en panne til 1,0 ccm minispeed 3:39
Transportkasse til fritflyvende modeller (m. tegning) 4:31 
Min bedste lader (»Omegalader-NC«) 4:39
Bagkantslibeklods (m. tegning) 4:39
Sådan får du viden (gennem håndbøger m.v.) 4:40
Balsa -  appel om bedre kvalitet 6:27

Anmeldelser
Bøger -  video -  film
RC-EinbauinFlugmodelle 1:37
Motoren fur Flugmodelle 1:37
Ole Steen Hansen: Luftfart 1:37
Fokker DR1 2:29
RMT temanummer om elflyvning 2:29
Flugmodelle erfolgreich bauen 2:29
Scale -  tysk modelflyvetidsskrift 2:30
David Boddington: RC-Motormodell fliegen lernen 3:29 
Giinther Miel: Ferngesteuerte Trainermodelle 3:29
ModellbauMarkt’92 4:15
Nyt svæveflyvemagasin (fra Verlag fůr Technik und

Handwerk) 4:27
Ole Steen Hansen: Luftvåben 4:36
Om camouflagemaling (Argus) 4:36
Katalog nr. 6 (fra R&G Fltissigkunststoffe) 4:36
Katalog fra Norwegian Modellers A.s. 4:36
Oldtimer Modelflyverne Danmark nr. 1 4:37
Strahlturbine fur Flugmodelle im Selbstbau 5:21
RC-Helikopter (FMT Extra) 5:23
Ole Stig Hansen: F-16 6:28
Drehen und Fråsen im Modelbau 6:28
RC-Motorflug. FMT-Extra 11 6:28

Personalia
Ejner Nielsen, Skagen, død 1:48
Finn Gjettermann død 2:41
Frede Vinther død 5:48
Sven Wiel Bang fylder 75 år 6:6

Fritflyvning
Mig og (fritflyvning), af Per Grunnet 1:34
Anna 90 -  Wakefieldmodel (m. tegning) 1:39
Liste over internationale fritflyvningsblade 2:30
Nightmare, FlA-model (m. tegning) 2:30
En engelsk A-l svævemodel (m. tegning) 3:33
Wakefieldpropeller-videnskab og håndværk (m.

tegning) 4:19

Linestyring
Polflyvning 1:21
Linestyringsrekorder

(danske, nordiske, verdens) 1:43
Mouse Race (forslag til regler) 1:44
Ready to fly-modeller til linestyring 2:35

Fru Smut -  speedmodel (m. tegning) 2:36
Balsa Goose (m. tegning) 4:42
Lidt om regler i Good Year og Mouse Race 5:28
Forslag til ændrede konkurrenceregler i Mini-Speed 5:29
VM i Tjekkoslovakiet 5:30
VM i speed 6:35
DM og Hedeslag i dieselcombat 1992 6:36
DM1992 6:36

Radiostyring
Alment
Strøtanker efter Toptreff 1992 5:36
Der flyves også RC på Samsø 5:56
R/C Pylon Racing 6:10

RC Skalamodeller
DM i skalaklasserne F4C og Dan-skala 5:44
Tiger Moth-skalainspiration 6:12
DB-Tiger Moth-byggesæt 6:15

RC Svæveflyvning
En udflugt til Himmerige -  besøg på Wasserkuppe 1:9
Sommersemester -  segelflygartips! 3:56
International Postkonkurrence for 2m-svævere 4:10
Deltagelse i 2m-konkurrence 4:12
Viking F3F Slope Race 6:39
EMF3B1992 6:44

RC kunstflyvning
De nye A- og B-programmer 1:49

RC Elektroflyvning
Tilbehør til elflyvning 1:31
Verdens første TTT-konkurrence 1:39
Test af NICA-KONDI-K1 3:28
Elektroflyvning i dag 4:24

RC Helikoptere
Nurnberg-messen set med »heli-øjne« 2:14
Manøvrer for R/C-helikoptere (F3C-B) 2:44
X-CELL40 6:18
EM F3C1992 6:47

Klubber -  Unioner -  Forbund
Bestyrelsesmødet i RC-Unionen den 1/12-91 1:47
Forsikring/RC-Unionen 2:9,2:39
RC-klubber -  fortegnelse 2:38,3:46
Vedr. medlemsforhold RC-Unionen/KDA 2:43
Sikkerhed frem for alt -  RC-Unionens nye

tilmeldingssystem ved opvisningsstævner m.m. 3:43
RC-Unionens reoræsentantskabsmøde 1992 6:51



Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læ
sere til ikke-forretningsmæssige køb- og 
salg-annoncer af modelfly og tilbehør til 
modelfly. Annoncer for andet bliver bru
talt smidt i papirkurven. Samme omfangs
rige depot bliver også endestation for ulæseli
ge annoncer, annoncer uden afsender og lig
nende.

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 før bladets udgivelse til:
Modelflyve Nyt 
Kastanievej 4,5884 Gudme

En ting til ... Annoncer til Opslagstavlen, 
rettelser til allerede indsendte annoncer og 
lignende modtages kun pr. brev. Så selvom 
du omhyggeligt indtaler din annonce på Mo
delflyve Nyts telefonsvarer, vil den under in
gen omstændigheder komme med i bladet. 
Du skal skrive den ned (skriv tydeligt!) og 
indsende den inden dead-line.

Sælges: Surpass FS-70 motor, ny.
Arne Buus-98 37 22 95

Sælges: Graupner JR varioprop exzellent + 
3014 fjernst. 8 kanals anlæg m. 3 C 605 og 1 C 
501 servoer + lader. Samlet pris kr. 1.300.

M. Krab-32 84 82 47-12

Sælges: 1 stk. 1/4 skala Piper Cup J3 (Tony 
Clark) m. 38 ccm Titan motor. Skaladokumen
tation medfølger. Kr. 3.200. 1 stk. 1/3 skala 
Bueker Jungmeister m. 62 ccm Titan motor. 
Skaladokumentation medfølger. Kr. 4.800.

John Nielsen -  98 48 62 97

Sælges: Motor til jumbomodel type O.S. FT- 
120 Gemini, 20 ccm boxer, ny, kr. 3.000.

Steen Møller -  74 47 24 44 (eft. 17)

Sælges: Graupner Dou 40 biplan, flyveklar, kr. 
600. Graupner el-svæver Silentus 86 m. motor, 
flyveklar, kr. 300.1 stk. Rossi 45 2,15 hk motor, 
ny kr. 900. 1 stk. Acoms 7,2 V lader m. ur, kr. 
75.1 stk. autogyro Silverbird, skadet + mange 
blade til res. kr. 100. Mark Law -  53 517110

Sælges: Graupner Mini Nimbus svæveflyver, 
spv. 360 cm, flyveklar m. transportkasse, kr. 
1.100. Michael-3164 0415

Sælges: Fibaeros »TUMLER« begyndermo
del. Carl-74 62 4914

Sælges: 1 stk. Byron F-16 m. optr. understel, 
Byron fan + Rossi 81, færdigbygget, aldrig 
fløjet, kr. 7.000.1 stk. Titan 38, knap tilkørt, kr. 
850.

Erik Jensen -  74 54 29 96

Sælges: New Yamamoto m. OS 48RS Surpass 
motor, OS Flex udstødning og styrbart næse
hjul, har ikke fløjet. Begynder QB 20 m. OS 
20FP motor. Graupner D8 m. 4 stk. 507 servo
er. OS 70FS Surpass motor, ny.

Harry-62 2312 75

Sælges: Curare 20, flyveklar kunstflyvnings- 
modei, spv. 120 cm, m. = S 6,5 ccm motor, kr. 
1.100. Crusader kunstflyvningsmodel, spv. 140 
cm, kr. 700. OS 46SF motor, kr. 500.

Christian Ewertsen -  42 90 50 33

Sælges: SIG Kobra, færdigbygget til 0.25 mo
tor, spv. 115 cm, kr. 520.

Over Christensen -  3150 58 60

Købes: Reservedele og evt. ombygningssæt til 
Kalt Helicopter 60 Baron. Evt. gode ideer 
modtages med tak. Anders-74  6184 41

Sælges: Færdigbyg. Simprop begynderfly m. 
motor, Futaba F14 fjernstyringsanlæg m. accu- 
er til sender og modtager, oplader, startbatte
ri, fitting, lim, balsa + andet halvt samlet fly, 
kr. 2.700.

53 69 8249

Sælges: T28 Pica model, spv. 169 cm, kr. 800. 
Multiplex Europa sender m. 5 kan. m. krystal 
(61), men u. modtager, komplet m. batterier, 
kr. 500. Evald-86 62 36 02

Sælges: Robbe Promars Rex 35-78, næsten nyt 
8 stk. servoer, kr. 2.000.1 stk. 60 EE Huskvar
na, kr. 800.1 stk. 78 EE Huskvarna, kr. 800.

Bent-98 92 4145

Sælges: HEGI B-3100 »Ted« svævefly til 2-ka- 
nals RC-styring, spv. 138 cm, bekl.: hvid solar- 
film, inkl. tegn. + resttræ, kr. 200. RC-anlæg, 
Varioprop C4, 2-kanals m. 2 servoer og BEC- 
system, kr. 400. Jan-9816 27 60

Balsa & ply konstruktion. Cowls, spinnere, airscoops, hjullemme kan kobes 
seperat. Modellen har fremragende flyveegenskaber -  over 300 flyvninger med 
prototypen. Bestil video af flyvning med prototypen! Ring 36 70 01 71 mellem 
15-20 -  eller send kr. 10,- for information.

P-38 MODEL QRGANESATJ ON ”MLELNaL!' Γ ■ aL 
Medelbyvej 54, 2610 Rødovre/Copenhagen-Denmark

Sælges: Skalakrop til Concept 30 af Hughes 
500 helikopter, helt nyt byggesæt, kr. 600.

Søren Nilsson -  42 20 29 08

Sælges: Spitfire jumbo m. OS 35 ccm, næsten 
ny, kr. 4.000. Motorsvæver, skala, 3,70 m m. 10 
ccm motor og 7 servoer, kr. 1.900. Lavvinget fly 
m. 6,5 ccm OS motor og fjernstyring, kr. 1.850. 
Dobbeltdækker m. ny OS 7,5 ccm, kr. 1.900. 
Højvinget Robbe fly med ny 6,5 ccm motor og 
flaps, kr. 1.100. OS 1,7 ccm, kr. 200. OS 2,5 ccm, 
kr. 250. OS 6,5 ccm firtakter, ny, kr. 550. 2 stk. 
Cox 0,8 ccm, pr. stk. kr. 100. Ny Cox 0,8 ccm, 
kr. 250. OS 70 Surpass 11,8 ccm, kr. 1.000. 
Svæver m. drejevinge, aldrig fløjet, kr. 200.

97 5123 00 (eft. 15)

Sælges: O.S. FS-48 Surpass, kørt max. 1,5 1, kr. 
1.200. Webra Speed 61 F Campion, kørt 3-4 1, 
kr. 900. Marutaka Cessna 310-Q skalamodel 
for 2 motorer, spv. 185 cm, kr. 1.800.

Bent Lund-98 3187 90

Sælges: Amerikansk Wigens Z-250 kunstflyv
ningsmodel, spv. 145 cm til 7,5-10 ccm motor, 
flyveklar, komplet m. byggevejl., tegn. og tilbe
hør, kr. 800. Træfærdig Draken, spv. 106 cm. til 
6,5-7,5 ccm motor, komplet m. tegn. og tilbe
hør, kr. 250. Konstruktionstegn. sælges for kr. 
75 pr. stk. til Junkers Ju 88, spv. 218 cm, motor
er: 2 stk. 6,5 ccm. Globetrotter, spv. 110 cm, 
motor: 2,5-4 ccm. MiG-25, spv. 146 cm, motor: 
10 ccm. SF 260 SIAI-Marchetti, spv. 170 cm. 
Motor: 6,5-10 ccm. Curare, spv. 163 cm, motor: 
10 ccm. Maxi, spv. 146 cm, motor: 7,5-10 ccm. 
Semiskalategninger m. byggevejl. sælges for 
kr. 175 pr. stk. til RWD-8, spv. 225 cm, motor: 
10 ccm. Acron, spv. 185 cm, motor: 15-20 ccm. 
Klemm KL 35, spv. 208 cm, motor: 15 ccm. 
L-Spatz 55 svævefly, spv. 391 cm. ASK-16, spv. 
292 cm, motor: 3,5 ccm (motorsvæver).

Karsten Ottsen -  74 83 24 35 (eft. 18)

Bemærk:
Hvis du ikke kan finde den annonce her på 
»Opslagstavlen«, som du har sendt ind, så er 
det sandsynligvis, fordi du har glemt -  som det 
kræves -  at anføre dit fulde navn og adresse 
på selve annoncemanuskriptet. Dette kommer 
kun med i annoncen, hvis det udtrykkeligt 
ønskes.

Og hvis det ikke er hele annoncen, der er 
med, eller hvis der står noget andet end det, 
du mener at have skrevet, så er det ganske 
enkelt, fordi vi ikke har kunnet tyde, hvad du 
har skrevet. For husk: det er ikke nok, at du 
selv kan læse det.

Annoncer til »Opslagstavlen« i næste nummer 
skal være redaktionen i hænde senest den 29. 
december1992.

Balsatræ, lister, krydsfinér, 
beklædning, maling, motorer, 
fjernstyringer samt tegninger og 
tilbehør til
Brian Taylor og C.A.P.
Byggesæt til Fun-Flyer 
modellen WOODSTOCK 
Kr. 425,-

LYWOOD
Grønnegade 12, 4700 Næstved 

Telefon 53 73 66 22 -  Telefax 53 73 44 22

Åbningstider:
Hverdage kl. 14.30-17.30 
Lørdag fra 1/6-31/8 
-  lukket i godt flyvevejr, 
ring og hør 10 -13

Postadresse:
Næstved Model Hobby 
v/ Jørgen Andersen 
Profilbuen 1, 4700 Næstved
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FOLEHAVEN 12 31 17 03  33
2500 Valby

HIROBO HM-10 MINI HELIKOPTER.
Hirobo, der leverede helikopteren til verdensmesteren, 
har brugt erfaringerne fra successen Shuttle tii denne nye 
velflyvende MH-10.
Rotordiameter 90 cm. Kroplængde 85 cm. Motor O.S. 
CZ-H 2.5 ccm. Kan flyves med 4 kanal RC-anlæg.

MK-10 med BK 117 krop næsten fæ rdig.......  PRIS 2886,-

TILBUD
5 liter 20/80 brændstof

75.00
5 liter metanol

45.00
1 liter M-olie
40.00

1 liter Aerosynth olie
85.00

1 liter nitrometan
215.00

Priserne er incl. dunke

NYE THUNDER TIGER MODELLER
Eagle serie består af følgende modeller:
Eagle 15T til 3-4 ccm, Eagle 25H til 4-5 ccm og
Eagle 40S til 6.5 ccm motor.
Eagle 15 T, spændvidde 118 cm ................................ 330,-
Eagle 25 H, spændvidde 118 cm ............................... 425,-
Eagle 40 S, spændvidde 141 cm ............................... 565,-

Ring altid til I.C. 
og få et tilbud, 
før du handler!

F-14
incl. sender, modtager, krystalsæt, 
kontakt, 3 stk. servo 148, servo- 
tilbehør, ladekabler, lader, akku-
sender, modtager akku....................  2560,-

FC-18 JUNIOR................................. 3300,-
FC-18.................................................  3860,-

Solarfilm (mange farver) pr. meter........  30,-

K I G I N D  E L L E R  R I N G  O G  F Å  E N  F L Y V E S N A K

FC16
Den prisbillige start
-  let overskuelig LCD-display
-  trykpunkt-tastatur
-  komfortabel lettilgængelig 

softwaremenu til fly og helikopter
-  campac-modulertil7,25eller100 

modeller
-  stort tilbehørsprogram med mange 

udbygningsmuligheder

roblic
Futaba

Bestselleren
overskuelig LCD-tekst-display med 
klartekstinformation 
komfortabel softwaremenu til alt 
indenfor modelhobby
4- fIymodelprog rammer
5- heliprogrammer
campac modulertil 3,12 eller 48 
modelgemmere 
udskiftelig HF-modul 
stort tilbehørsprogram. Mange 
udbygnings 
muligheder

NYT

Futaba eneforhandling
Pr. 1.11.92 har vi overtaget eneforhandlingen af hele Futabas program i 
Danmark. Else og Claus Damgaard har igennem mange år forhandlet verdens 
suverænt største fremstiller af RC-anlæg, Futabas produkter, og har gjort det til 
det absolut førende fabrikat på det danske marked. Da Else og Claus 
Damgaard har besluttet at ophøre og sælge deres firma, har firma robbe og 
dermed vort firma overtaget eneforhandlingen. Hele Futabas program, som 
det fremgår af robbe’s hovedkatalog, lagerføres i Danmark afos og leveres 
igennem vore forhandlere.

endnu større betjeningskomfort med 
software version 2.0 
campac modul 14x16 K med 16 
modelgemmere pr. modul 
FC 28 kan nu også leveres som 
enkeltsender
FC28dub: medlemskab heraf sikrer 
en lang række fordele som f.eks. 
forlængelse af garantiperiode til 3 år

MAAETOFT
Tlf. 8643 61 00 
Fax 86 43 77 44

FC28
Hightech anlægget
-  enestående RC-anlæg med 

grafik-display og campac
-  superhurtig 1024 PCM teknik

TRIO’EN...
FC18



Leif_ O. Mortensen Hobby
F u ta b eCARL GOLDBERG 

MODELS INC. dumas

ΡΤ-109 glasfiber byggesæ t
længde 1220 m m ...............................k r_ 2475  -

PT-109 træ byggesæt
længde 840 m m .................................kr. 5 9 5 ,-

Andre m odelle r:
Electra Deluxe.......................................................kr. 575,-
M irage550.............................................................kr. 575,-
F a lco n M k lll.......................................................... kr. 640,-
Ultimate 10-300.................................................... kr. 1440,-
The Extra 3 0 0 ........................................................kr. 1495,-
F reedom 20 .......................................................... kr. 480,-
Sophisticated L ady ............................................. kr. 360,-
G entleLady........................................................... kr. 260,-
P iberC ub...............................................................kr. 710,-

Em upnEf

Motor Speed 500 Race, nu k u n .......... kr. 1450,-
Motor Speed 400, nu k u n ..................... kr. 1095,-
Motorcykel A lle n e .................................. kr. 895,-

CRUSHER

\
El-b il kr. 995,-

saNyo
Sanyo's nye 1700 Mah hurtig opladelige 
N-SCRC celler er nu på lager
Løse celler m. loddeflige.........................kr. 48,-
6 stk. pakke uden s tik ............................ kr. 270,-
7 stk. pakke uden s tik ..............................kr. 315,-
8 stk. pakke uden s tik ............................. kr. 360,-

A7TACK SR m. 2 servo..........................kr. 645.

MEGATECFI-JUNIOR m. 2 se rvo ........ kr. 870,-

FF7 SUPER m. PCM-DS modtager,
4 kugleleje servo-ladekabler
akku i sender og m od tager.............. kr. 4500,-

Optrækkelig understel næ se................. kr. 221,-
Optrækkelig understel hoved................kr. 343,-

24 FT. Chris-Craft mahonie-båd 
længde 915 m m .................................kr. 1690,-

BMT 4WD brændstof, banebil til 3,5 ccm motor 
Har været den mest vindende bil i de sidste 5 år.

T ilb ud ................................................................. kr. 3350,-
BMT fremstiller også Buggy biler
BM T2W D ...............................................................kr. 1800,-
BMT 4W D............................................................... kr. 3200,-
BMT 4WD m. 3 diff................................................ kr. 3550,-
BMT 2WD m. m o to r............................................. kr. 3050,-

Mod 20,- kr. i frimærker modtager du vores prisliste 
over byggesæt, motorer, brændstof, værktøj og 
løsdele.
Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl.

Leif O. Mortensen 
Hobby
Nørremarksvej 61 
DK-9270 Klarup
Telefon 98  3 1 9 4 2 2  
Telefax98 3 1 7 9 8 0
Giro 9 00 00 62
Åbningtid: Mandag-fredag kl. 13.00-18.00 

LØRDAG IFØLGE AFTALE!



S V E N S O N  B Y G G E S Æ T
Hirobo Shuttle ZX

med m otor.................... ...........kunkr. 4998,-
Bravo 20 begynderfly...... .............kun kr. 475,-
Prima begynderfly med tank, hjul osv.

spv. 139 c m .................. .............kunkr. 498,-

%

>
&

C m
Vicomte 1915 oldtimer

spv. 160 c m ................................kun kr. 538,-

The Duke oldtimer, spv. 168,5 cm 
til firtakt 10 ccm ...........................kun kr. 698,-

1 mm balsastk. 7,-, v/24stk......................kr. 5,-
2 mm balsa stk. 9,-, v/ 24 stk.......................kr. 7,-
så længe lager haves.

Husk: vi har et kæmpe udvalg i paintball våben.

Midtjysk Hobbycenter 
Hobbykælderen

Dumpen 10,8800 Viborg 
Telefon 86 61 08 32

KØBENHAVN
T .L  SKALA TEGNINGER 
Udover de sædvanlige mangfoldigheder af 
trælister -  balsa -  finér -  rør -  tråd -  silicone 
-  lim -  værktøj -  bygge- og skalategninger 
til fly og skibe m.m. -  har vi det fornøjeligt i

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23,1360 Kbh. K. 
Tlf. 3314 3010
Ma., ti., to., fr. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket!

FLY -  BI L -  BÅD

Holte Modelhobby
Øverød vej 11, 2840 Holte 

Erik Skou

Telefon: Privat:
4242 0113 42 80 69 03

PRISGARANTI
Hos os kan du  altid regne m ed 15-40% rabat på 
byggesæ t, og  10-15% på reservedele og  tilbehør 
(vejl. uds. pr.).
Ring efte r gratis materiale.
Træffes bedst hverdage 17-18, m en også aften/ 
weekends.
Vi sender over alt, og uden gebyr.

Nyborg Modethobby
C hristianslundsvej 47 
5800 N yborg - G iro 4 56 71 61 
Tlf. 65 31 60 56 - 50 14 28 40

BALS A Futaba 
MOTORER 
BRÆNDSTOF 
TILBEHØR M.M.

K S S 
HOBBY

RØDOVRE VE J  47

KOM OG FA EN MODELSNAK 
ALTID VARM KAFFE 
MANDAG 1 4 - 2 0  
LØRDAG 1 0 -1 2 31412998

R/C PLANES HOBBY
Englandsvej 47 · 2300 København S 

Telefon 32 84 90 71

G raupner -  Futaba -  R obbe -  SiG. USA  -  

Top F lite  -  R oyal -  G o ldberg  -  S im prop  
m.m. sam t R /C  biler, både og drager.

Åben: tirsdag - onsdag - torsdag kl. 13-17.30. 
Fredag 13-18 - lørdag 10-13.30.

Lukket mandag.
Vi sender også med pos t- Ring og hør.

Oe Aviomodelli · OS ■ Futaba ■ Magnum · £
L · r

B A c c u  s ik k e rh e d I IP k 111
1 m e d  E C A  A c c u -k o n tro l 1 Il mi C li §
.'l
L

kr. 118,- l u I r . Ill II 1
Jæ gersborg  Alle 11 Ú•J'eT1

: E C A  ha r sp e c ia lise re t s ig i R C -fly  o g  F je rn - Γ
s ty r in g  sa m t E le k tro n iske  lø sn in g e r til m o 

- d e lh o b b y . -  H ar du  e t p ro b le m , så  rin g  og  vi
■V fin d e r  en  lø sn ing . -  H v is  du  tro r, du  ha r kø b t T

Lij b illig t i d a g , så  rin g  til EC A z
11 l  TLF . 31 63  2 5  99  · M a .- fr .  11-19, lø . 11-13 J£

2»prop · Graupner ■ Aviomodelli · OS ■ j3

BYGGESÆT
BEN BUCKLE
Buccaneer Standard...........................  595,-
Diamond Demon.................................  295,-
Double Diamond.................................  895,-
Falcon.................................................  1225,-
Fiying Quaker....................................... 799,-
Fokker D VIII.........................................  599,-
Junior60 ..............................................  595,-

Majestic Major...................................  875,-
Playboy Senior..................................  595,-
QuakerFlach.....................................  545,-
Radio Queen.....................................  620,-
Red Zephyr........................................  599,-
Southerner60 ...................................  595,-
Super Scorpion................................. 599,-
Taylorcraft 0/59 .................................  475,-
Utility...................................................  475,-

AT-6 Texan, 112 c m ............................ 395,-
P-51D Mustang, 110 cm ....................  395,-
AT-6 Texan, 112 c m ............................ 395,-
P-51D Mustang, 110 cm ....................  395,-

STERLING ■  GOLDBERG MODELS
Stearman PT-17,164 cm .................  1085,-

Corsair F4U-1A, 92 cm ....................  425,-
Fairchild PT-19,122 c m ...................  525,-
Corsair F4U-1A, 92 cm ....................  425,-
Fairchild PT-19,122 c m ...................  525,-

Fokker D-VII, 149 cm .......................  1190,-
Waco S.R.E., 144 cm ......................... 930,-
Supermarine Spitfire ..........................  975,-
Stinson Reliant, 147 cm ..................... 760,-

TAKE-OFF
v/LarsKorup

Ulspilsager 1, 2791 Dragør, Tlf. 32 53 88 28

Hverdage mellem 18.30-20.00, 
samt hele weekenden.

Ultimate Biplane ...............................  1325,-
Extra ..................................................  1325,-
PiperJ-3Cup ...................................  795,-
Electra m. m o to r...............................  645,-
Gentle L a d y ......................................  250,-
Sophisticated Lady............................ 345,-

Magnum
GP .1 0 ................................................  380,-
G P .15 ................................................  Ring
GP .2 5 ................................................ Ring
GP .40 ................................................ 525,-

FA-50..................................................  1595,-
FA-65.................................................. 1790,-

ESS
.12FSRABC.....................................  Ring
.32 FSR ABC .....................................  Ring
.46 FSR ABC .....................................  Ring
.61 FSR A B C .....................................  875,-

Tanke, hjul mm. til alle modeller
Cyano-lim 28 gram................................ 45,-
Cyano-lim 56 gram................................ 75,-

TEGNINGER
68 tegninger til motormodeller. 
Ring efter katalog.
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T H I S T E D

Historien 
bag et 
billede
Året er 1936, stedet Odense, nærmere 
betegnet den fine, ny udstillingsbygning 
på Filosofgangen. Anledningen er Oden
se Modelflyveklubs (O.M.-F) udstilling i 
januar 1936.

Klubben blev stiftet så tidligt som den
7. okt. 1935 med syv medlemmer, hvoraf 
jeg husker Per Weishaupt, Ebbe Kring 
(broder til den i dag kendte flyver Bertel 
Kring), Axel Boye og Johannes Thinesen, 
og undertegnede var også med. Billedet 
viser Kring og Boye samt flyvepioneren 
Bent Rom, der betragter min skalamo
del, der fik Bent Roms vandrepokal 
(hvor mon den er blevet af?).

Modellens type husker jeg desværre 
ikke mere, men byggesættet var indfor
skrevet fra Sverige. Kroppen var samlet 
af to skaller -  et let, presset materiale -  
og vingen var traditionelt opbygget og 
beklædt med japanpapir. Motoren var en 
samling gummistrenge. Flyvet var gult 
med blå staffage og med civil USA indre
gistrering. Det fløj desværre ikke lige så 
godt, som det så ud! På bordet ses endvi
dere et af mine selvkonstruerede svæve
fly (det med stjernerne).

Dette får mig til at tænke på, at når 
talen er om færdigbyggede skalafly fra 
dengang, så var der de fornemme engel
ske »Frog« modeller. Jeg havde bl.a. en

»Lennart Ege, der har bidraget med meget flyhistorisk stof til 
artikler i MODELFLYVE NYT i sin egenskab af flyhistoriker, har 
fundet et gammelt billede frem fra 1936, fra modelflyvningens 
barndom, og har skrevet lidt om den tid og modelflyene. I må 
meget gerne komme med kommentarer til billedet. VI giver ordet 
til Lennart Ege«.

pragtfuld Puss Moth. Den havde krop i 
rigtig aluminium, elastikmotor, gearet til 
propellen gennem sindrige, små tand
hjul! Modellen lå i en æske, der samtidig 
kunne fungere som optræk via en nøgle i 
æskens ene ende. Der fandtes også to 
små flasker i æsken. Én indeholdt smøre
olie til gearboxen (!) og én havde en sub
stans til bevaring af gummimotoren. Mo
dellen var 100% i nøjagtig skala (vinge
fang ca. 35 cm) og så pragtfuld ud og fløj 
rigtig godt. Helst holdt jeg den dog ståen
de på en hylde. Andre modeller var små 
monoplaner af militært tilsnit. Disse 
»Froggere« købte jeg i »Sportsmagasi

net« i Bredgade i København til en over
kommelig pris. Mon de laves mere?

Den model, Kring står med -  er det en 
»Baby« eller »Strolz« af tysk oprindelse? 
Lad os få et bud.

Der blev i øvrigt et par gange afsendt 
en svæver fra toppen af det nu forlængst 
forsvundne »Odinstårn«, der var 140 m 
højt, men det betød også et »farvel« til 
modellen!

Vil du vide mere, så læs den fortræffe
lige artikel »Der var engang ...« i Model
flyve Nyt nr. 2/1991.

Lennart Ege


