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1Eraupner D E N  N Y E  G E N E R A T I O N·Β·κ χ··π η····«ι···ιι····>······*3ΐι···
i et af verdens mast solgte f j ernstyrings-anlsg 
GRAUPNER-GRUNDIG VARIOPROP omfatter bl.a.s
nr. 3720, 6-kanal proportional-sender
nr. 3721, 12-kanal proportional-sender

med delintergreret specialteknik
Begge er fuldt proportionale, fuldt digitale,fuldt 
simultane, fremtids-sikrede, precise, paalidelige, 
ydedygtige, handy, virkelig gennemprovet teknik og 
i et industrielt design og til storserie-pris.
Kort sagt: sendere med morgendagens teknik til mo- 
delflyvere i dag.
Hvorfor dog ndjes med noget, der ikke er saa godtt

er udgaaet af produktionen. Jeg har kabt fabrikens 
restlager paa ca.470 sat, der leveres til oa. 1/3- 
del af normalprisen, nemlig kun kr. B3,oo (normal- pris kr. 230,oo).
Vingefang 1400 mm, max. vsgt 2,2 kg., motor mellem 
3j og 6j oca»., RC mellem 2 og 10 kanaler.
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MODELFLYVENYT

Det ’ende & sidste april - august ’7 0

Redaktion:
FF - Per Grunnet, ^

Prinsesse Maries Alle 15 , 
19o8 Kobenhavn V.
Tlf. (ol) 21 9o 65.

CL - Eans Geschwendtner 
Centerparken 3o 2,
25oo Valby.
Tlf.. (ol) VA 80 9o.

RC - Palle Bang,
Rygirdsalli 56,
2900 Hellerup.
Tlf. Col) HE 71 51.

Adresse og postkonto: 
Tidsskriftet Modelflyvenyt, 
v. Per Grunnet, ^

Prinsesse Maries Alii 15 , 
19o8 Kobenhavn V.

Konto nr. 16 lo 77.
Ansvarshavende redaktor og ud- 
giver - Per Grunnet.
Foruden re dale tor erne har folgen- 
de bidraget til dette nummer af
Modelflyvenyt:
Erik Dahl Jensen, Jens Ge- 
schwendtfter, Kjeld Kongsberg, * 
si-gen Larsen, Erik l-Tienstadt, 

haul Villaume, saetternissen og
- med eneret for Modelflyvenyt
- den afskyelige Snemand.

Signerede artikler, der bringes 
i Modelflyvenyt, stir for for- 
fattemes regning og er ikke 
- 2 dvendigvis udtryk for redak- 
xior.ens mening.
7ris - lossalg kr. 3,-

t :r. 15,- (6 numre)
-.moncepriser excl. moms.
1 1 side - 2oo kr. 
i 2 side - llo kr.
1/4 side - 60 kr.

_=g for armoncer pi side 2 
og oagsaie - 25*.

. -_adet er kun til
lin':. nir reas-ioaonen. har givet 
acrrixlig voliadeise.
Izrjzi
rursxed Asxsbogtrykkeri, 
Grydexorv 6,
77oo Tnisted.

K0RT TR/ET
Si er det sket - Modelflyvenyt 'can ikee fort&otte, dette 

rummer er det sidste, der udkommer. Som vore Is sere har '.jemmr- 
ket pi de stadig lsngere forsinkelser, er det blevet svsrere 
og svccrere at fi udgivet nye numre. Og nu er det altsa slut.

Arsagerne er mangf’oldige. Be vwsentligste er det uforholds- 
msssige store arbejdsores pi redaktoren (mig), det besveor som 
grenredaktoreme (mig, Mans og Palle) hs.r ned at sicaffe stof, 
samt alle de frugxeslose forsog pi at skaffe flere aedarbejde- 
re til at aflaste de gamle.

Bet er selvl'slgelig bittert at lade bladet gi ind. Men 
der har ikke vsret andre udveje som sagerne stir.

Per Grunnet.

For- at KBA ikke skal se sig forbigiet i dette sidste nummer af 
bladet, ŝ cal vi sige folgende:

ICongelig Dansk Aeroklub har - for nu at forvanske en af 
AerokLubbens egne selvforherligelser - atter vist sig at vsre 
et organ af meget tvivlsom vserdi for dansk almenflyvning. Vi 
s :al i det folgende nidigt se bort fra diverse blindskud (mo- 
torilyvecentret, FLTV's uforstielige holdning til Kastrup/ 
Saltholm-proalemet - for dog at nsevne et par ting).

Vasentligere er det, at ICDA (her - hovedbestyrelsen) har 
vist sig at vsre ude af stand til at forstA, hvad det vil sige 
at drive en l'orening f0rrebringsmaessigt. lyt til os, venner, 
og folg vort lynkursus over dette emne:
1. flan gor op, hvad man har. (Svar - en l'orening, der samler 

alt, som falder ind under begrebet almenflyvning. Samarbej- 
de med luftfartsselskaber er ikke umulig).

2. Hvea forbruger det, man har? (Svar - alle, der sstter deres 
ben eller andre legemsdele i noget, der kan udfore den kunst 
som vi med en fslleshetegnelse kalder flyvning).

3. Kan der af 1. og 2. sublimeres en vare? (Svar - Ja).
4. F.eks. - ? (Svar - charterrejser, forsikringer, import af 

materiel, et godt hlad, film, eksperthjaelp, hiadboger, ud- 
dannelse - herfra lean den gode elev frit ekstemporere).

5. Du pakker din vare smulct ind. Det gores ved hjslp af service 
- dvs. gratis ydelser, der ikke horer med til nogen bestemt 
vare, men som alle interesserede kan fi del i.

Som anskueliggorelse af punkt 5· kan vi fremhsve dette lille 
leursus. Det er et eksempel pi service, idet alle interesserede 
lean bruge det, uden at vi af den grund vil sende dem opkrcev- 
ninger.

Og lad os - ganske vist upsdagogisk - fortslle, hvilken 
fejl hovedbestyrelsen begir. Den odelesgger sit grundlag - for- 
eningen. I iorsoget pi at skrabe penge sammen, har den vendt 
sig mod medlemmeme. Det er - som alle gode elever kan se - 
helt tibeligt. Medlemmerne finder sig ikke i at blive udnyt- 
tet - de vil efterhinden melde sig ud. Og si dor foreningen. 
Dokumentation: Alle modelflyveunioner har nu bojet sig for 
kravet om 2o kr.-kontingentet til KDA. For en ydelse, der er 
under 5 kr. vasrd.

Det er - kaere elever - et eksempel pi monopol-misbrug.
Og det ar meget slemt. Eemlig!

Per Grunnet.
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Den kraesne model £lyver bruger

Deres hobbyforhandler bar det.

en gros: DANSK HOBBY, ODENSE.

Mangier du noget?
en model, ^  

radio-udstyr,
00 motor,

eller blot en dims?

prov hos SILVER STAR MODELS
v. AXEL E. MORTENSEN, 

M0LLEBAKKEN 45,
9500  HOBRO, 
tlf. 08 52 0 3 57.
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for
fritflyvende
70
af Per Grunnet

Nordisk Lands'.camp for frit
flyvende modeller blev i ir af- 
holdt i Danmark, n&rmere beteg- 
net pi Vandel Flyveplads d. lo 
- 12 yuli i l'orbindelse med Cl
og FF-unionernes sommerleyr.

Der var fuldt hold fra Fin
land, Danmark og Sverige, mens 
Norge kun sendte to deltagere, 
begge i Λ2. Umiddelbart for Icon 
-kurrencen hersicede der en del 
uklarhed ora det danske holds 
samraensffitning. Irsagen hertil 
var, at Palle Jorgensen, der 
skulle deltage i 12, havde vs- 
ret forfulgt af uheld pi som- 
merleyren og derfor ansicede at 
trskke sig tilbage. Man ringede 
til Niels Christensen fredag 
nat og bad ham komme i stedet. 
Niels slog til, paldcede sine 
modeller og karte fra Eabenhavn 
raidt om natten. Ilan ankom til 
Vandel lardag morgen og gav sig 
straks til at trimme. Det lylc- 
kedes ham snart at smadre den 
ene model - den var- blevet 
sksv i regnen. Sa tog han den 
anden model frem og lavede et 
par nervepirrende trimstarter.
I sidste start fortsatte moto- 
ren 5-b selcunder over timerti- 
ien - og flyvningen var heldig- 
vis perfekt. Derefter gyorde 
vir.cen yderligere trimning umu- 
lig, si Niels pakkede sammen. 
lev danske hold var Iclar til 
konkurrencen.

fe corsve tre perioder skul- 
- s  flyves lardag aften - man 
-sE-j-cveie at flyve en-timers 
ric . fra El. 13-21. Vejret 

godt - det blaste me- 
6*'· ;p isr kom nele tiden regn 
-tiger.

1. periode
I A2 ulev det favoritten 

Claes Kirtensson, der noterede 
cen tedste tii - 17o sekunder. 
Per Grunnev kom ind son nr. 2 
ted en flyvning, Ivor aodellen 
kom red via ter-ikbreasen pi

163 sek. Et sliende eksempel pa 
hvorledes man ved grundigt gen- 
nemfart syusk lean sastte sekun
der til. Endnu mere sliende som 
eksempel var dog Michael Vsths 
prestation. Ean file farst 18 
sek. med sin farstemodel, der 
derved brcf.ckede naleplanet. Re- 
server. blev startet efter denne 
succes, og den begyndte efter- 
hinden at idatre i en pan boble 
- hvorefter breasen sluttede 
flyvningen pi 14o sek. Kun en 
kunne haste ros af disse pre- 
stationer - den danske holdle- 
der, Chr. Schwartabach, der tog 
det forblaffende pent.

I wakefield gjorde kun en 
dansker sig fortyent til at 
ruevnes - som oftest Thomas Kas- 
ter, der fik 15b sek. Bedste 
tid fik Anders Hilcansson fra 
Sverige - 172 sek. Man skal va- 
re sig for at laste wakefield- 
flyverne for de ret svingende 
prsestationer. Modellerne blev 
tit fanget i turbulens, mens de 
steg og siledes sliet ud af fly 
-vemanstret.

gas er traditionelt Danmarks 
svageste Iclasse. Derfor var det 
meget glsedeligt, at holdet lag- 
de starlet ud. Thomas Roster og 
Niels Chri3tensen flay max., og 
Steen Agner lavede en efter 
forholdene god flyvning. Steen 
havde haft trirabesvsr tidligere 
om lardagen og havde adelagt 
sine bedste modeller. Reserver- 
ne viste sig dog at vesre gode. 
Foruden de to danskere flay 
Rolf Hagel (Sv) og Jorma Eompu- 
lainen max.

2. periode
Veyret var nogenlunde usn- 

dret - blasten var meget gene- 
rende. I A2 kom Michael VSsth op 
pi farstepladsen taicket vare et 
fremragende max. Claes Mirtens- 
son mitte ned pi andenpladsen, 
skant han file en god tid med 
sin store model (14 cm korde). 
Pi trediepladsen fulgte Per

Grunnet, der file 131 sek.: med 
sin Russian Ghost IV (tegning i 
dette nummer). Heiklei TShkapaa 
flay konkurrencens andet max., 
men havde endnu ikke kontakt 
med farergruppen pga. en dirlig 
farste start. Gunnar Nielsen 
fik noteret nul - hans model 
bi-agede ned i startbanen under 
haystarten, og der blev ikke 
omstart, eftersom Gunnar smed 
spillet. Hvilket kun viseir, at 
hans reflekser er i orden.

Alle de danske wakefieldfly- 
vere forbedrede i forhold til 
farste periode. Easter avance- 
rede i andenpladsen med et max 
- Hikansson li stadig i spid- 
sen. Erik Jacobsen flay 15o sek 
og kom op pi trediepladsen, 
mens Nienstsdt flay knap 2 min, 
hvilket var bedre, end hans 
farste stant.

I Ό2 fortsatte danskerne den 
hirde linie - de flay alle max. 
sammen med 5 af de 6 andre del
tagere. Stillingen i toppen var 
usndret.

3. periode
I A2 ydede det danske hold 

en fin indsats. Michael og 
Grunnet li nu 1 og 2. Gunnar 
var handicappet af sit nul 
fra anden periode, men kom 
godt med taleket vs re en glim- 
rende flyvning. Claes fik lean 
97 sek. og rag ned ad listen, 
mens finnerne Markka TShkipifi 
og Jukka Sillgren kora op i 
toppen af feltet. John Petters- 
son fra Sverige lavede sin hid- 
til bedste flyvning og kom ogsa 
med i toppen.

Thomas Easter overtog farste 
-pladsen i C2 med en fin start. 
Anders Hikansson fik kun llo 
sek. Erik Jacobsen holdt sit 
gode gennemsnit med endnu en 
15° sek. flyvning. Nienstsdt 
kom dennegang over to minutter, 
men holdt alligevel sidsteplad- 
sen.

I gas var der atter kun en,

5



der ikke fik max. Denne gang 
var det steen Agner, og da han 
fik 171 sek., betod det intet 
for holdets fornemme prastation.

S0NDAG
Om sondagen blev der flsjet 

yderligere fire perioder. Ve j- 
ret startede helt godt - spe- 
cielt set i relation til lsr- 
dagens vejr. Deltageme var jo 
ikke forvendte. Men allerede 
sidst i forste periode blev 
vinden si krai'tig, at det var 
vanskeligere at flyve end da- 
gen far. I anden periode dukke- 
de de farste regnbyger op, og 
si var alt ved det gamle.

4. periode
Per Grannet var mellem de 

farst startende. Det blev til 
periodens farste og eneste A2- 
max. Dermed overtog han farin- 
gen fra Michael Vasth, del- "iron" 
flaj 123 sek. John Pettersson 
droppede alvorligt - 27 sek. - 
takket vwre en sksev ha j start 
med udlasning i lav hajde.
Markka TalikaphS og Claes Mar
tens son fik oegge dirlige tider 
- loin Jukka Sillgren syntes nu 
med sine 171 sek at kunne true 
danskerne i spidsen. Gunnar var 
helt pi toppen med 163 sek.

Kaster flaj endnu et max. i 
C2 og lagde sig klarere i spid
sen, da Hikansson utter droppe
de. Jrik Jacobsen fik ogsi nrx, 
men mistedc samtidig sin model. 
Kaster og Erik havde selskab 
af hennart Plodstrom og Pentti 
Pasanen i toppen. Nienstiedt blev 
stadig bedre. Nu forlod han sin 
sidsteplaas ved hjslp af en 148 
sek.-flyvning.

I gas havde der vsoret fire 
deltagere med i'uld tid. Nu var 
der .am tre, da ICompulainen flaj 
Ιόο sek. Vteen Agaer var link© 
heldig med tenriftmeri 1 aka 
start - det blev kun til 13o 
sek.

5. periode
Par perioden Ιέ. Grunnet og 

Michael som nr. 1 og 2 i A2.
Det gjorde de ogsi efter. Nu 
vil nogle mSske sige "godt kla- 
retIT, "fint, drenge" eller lig- 
nende. Det er der ingen grand 
til. Per Grannet startede farst 
- han kom op, da det begyndte 
at regne og holdt derfor model- 
len pi linen, til bygen havde 
passeret. Det varede mindst et 
kvarter og var udmserket, men da 
modellen si blev udlast, viste 
det sig, at haleplanet var si 
vidt, at modellen stallede ret 
sS voldsomt. 79 sek. Michael 
kom farst op, da vejret var 
blevet rigtig dirligt - 68 sek.

Gunnar udleste paint i termik, 
men modellen blev fanget i tur- 
bulens, si det var heller ikke 
godt - 5o sek. Jukka Sillgren 
flaj kun 67 sek., si han avan- 
cerede ikke. Det gjorde til 
gengasld Claes og Heikki, der 
begge maxede.

I 02 gik det ligesi dirligt 
for danskerne. Nienstsdt var 
bedst med 133 sek, Erik havde 
kun en halvdarlig reservemodel 
at statte sig til - 91 sek. 
Vserst gik det ud over Kaster. 
Han steg i en fantastislc coble, 
men da propeller klappede, mi 
haleplanet vsere hoppet op, si 
vinkelforskellen er blevet vse- 
sentlig rendret. Modellen tog 
turen lodret i jorden - 43 sek. 
Og dog holdt han lerstepladsen. 
Konkurrenterne Hikansson og 
Flodstrbm var dog kornmet tat pi 
med max. og 173 sek.

De tre topfolk fortsatte med 
max'er i D2. ES.de Niels og Kas- 
ter mStte dog nave termik for 
at klare sig. Steen var ikke 
heldig. Han havarerede farst 
sin model og havde derefter me- 
get svart ved at nu. at fi en 
start, Modellen kom dog afsted 
i sidste sekund og flaj 123 sek.

6. periode
Nu var vejret helt forfisrde- 

ligt. Vinden var si kraftig, at 
det var nssten umuligt at haj- 
starte. Det viste Markka Tiihk&- 
paS meget tydoligt. Parst trak 
han sin model i jorden efter en 
fortvivlende hajstart med cirk-

ler og lodrette otte-taller.
Der skete intet med den. Si 
startede han den igen i sin om- 
start, og atter gjorde vinden 
det umuligt at kontrollere den. 
Modellen blev splittet ad i 
luften - med et nul som resul- 
tat.
Hans san, Heikki, var anderle- 
des saveran, idet han flaj max. 
Dermed kom han op pi farste- 
pladsen, da Grunnet og Michael 
kun fik 111 og 115 sek. - og de 
var iavrigt glade til. Claes 
var atter mec! i toppen og John 
Pettersson IS igen pssnt place- 
ret.

I 02 afgjorde 6'periode in
tet. Hester og Flodstrom fik 
begge max.. og Hikansson IS 
stadig osr.t, sksnt han kun fik 
123 sek. Erik Jacobsen var ogsi 
med - han flaj 152 sek. med sin 
gode model, der var blevet 
bragt tilbage. Nier.stadt fik og 
-si 152 sek., si det danske 
hold kom op pi farstepladsen.

I D2 droppede bide Niels og 
ilagel 1 sek., si Kaster IS ale- 
ne i spidsen. med 6 nax'er. Han 
havde imidlertid Iran sin reser
vemodel tilbage og den var ha- 
vareret. Steen Agner havarerede 
i sin start - 36 sek. Dermed 
var han sat ud af spillet, da 
han ikke havde noget at flyve 
med i sidste start.

7. periode
skynd dig videre til side 9.

Michael Vsth far 
sin sidste start.
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RESULTATER - NM
A2
1. Per frrunnet (Da)
2. Michael Vseth (Da)
3. John Pettersson (Sv)
4. Markka T&hk&paa (Pi)
5. Heikki TShicapaa (pi)
6. Claes MSrtensson (Sv)
7. Jukka Si3J.gren (Pi)
8. Arne Berglin (Sv)
9. Gunnar Nielsen (Da)
10 Steinar Hesthagen (No)
11 Ole Torgersen (No)
C2
1. Anders Hikansson (Sv)
2. Lennart Plodstrom (Sv)
3. Thomas Kester (Da)
4. Erik Jacohsen (Da)
5. Pentti Pasanen (Pi)
6. Brik Nienstsedt (Da)
7. Seppo Pohjola (Pi)
8. Teppo Sarpila (Pi)
9. Jan Zetterdahl (Sv)
D2
1. Rolf Hagel (Sv)
2.. Thomas Eester (Da)
3. Niels C. Christensen
4. Jorma Kompulainen (Pi) 
5· Seppo Haapalainen (Pi)
6. Jan-Olle Akesson (Sv)
7. Yrjh V/altonen (pi)
8. Jlf Carlsson (Sv)
9. Steen Agner (Da)

168-131-124-130- 79-111-180 
140-180-158-123- 63-115-162
118- 112-149- 27-124-130-137
16o- 93-163- 34-132- o-13o
62-180-126- 33-180-130- o 

170-136- 97- 56-180-120- 26 
117-160-118-171- 67- 75- 59
119- 86-141-153- o- 36- 49 
lo5- 0-130-168- 5o-lol- o 
133- 63- 3o- 58- 32-129- 93
49- 32- 82- o- 75- 2- o

973 sek. 
941 sek. 
847 sek. 
312 sek. 
311 sek. 
735 sek. 
767 sek. 
634 sek. 
554 sek. 
543 sek. 
29o sek.

172- 180-  

97-103- 
156 - 180 -  

112 - 150 -  

146-105- 
34-lo2- 
166- 98- 
135-116- 
lo6- 92-

•llo-lo9-
■176-130-
173-130-
148- 180-

■I80-I80-
127-143-
■150-180-
143-142-
180-175-

■180-123-130
-173-18o-lo9
■ 43-130- 59
• 91-152- 39
■ 93- 64-lol 
•138- 152-122
■ 5o- 37- 47
• 43- 61- 91 
77- 35- 64

lo54 sek. 
lo2o sek. 
976 sek. 
922 sek. 
374 sek. 
873 sek. 
778 sek. 
731 sek. 
729 sek.

18o-18o-18o-18o-18o-179-13o 1259 sek. 
18o-18o-18o-13o-18o-18o-153 1233 sek. 
18o-18o-18o-18o-18o-179-135 1214 sek. 
13o-18o-18o-16o-164-153-13o 12o2 sek. 
16o-18o-18o-128-145-122-130 lo95 sek. 
123-18o-18o-134-18o-18o- 29 I006 sek. 
Lo7-122-18o- 24-I45-I60- 85 323 sek. 
L7o-18o-18o-18o- o- So- 14 804 sek. 
129-130-171-130-123- 36- 0 769 sek.



RUSSIAN GHOST N
A 2 -  model konst rue re t  a f  
P e r Q runne t .
Planareal : 33,8 dm2
Voegt : At2. gram. 
Tegning -  skala t : 5 .
-  A l le  m a l e r a n g iv e t  
i  m i l l im e te r .



... Per Grunnet's

I 1955 deltog jeg for forste 
gang i et verdensmesterskab. Ved 
hen designed blev jeg si impor.e- 
ret ax de russiske svavemodeller, 
at jeg besluttede mig til at byg- 
ge en lignende. Tidligere havde 
Jergen Larsen og Thomas Kongsted 
forsogt det samme.

Hesaltatet faldt forholdsvis 
heldigt ad - nmsefinnen gav vis- 
se vanskeligheder i begyndelsen. 
Det viste sig, at man ikke Jeanne 
bruge det sikaldte "finske" trim 
(dvs. lidt wash-out i inderste 
vinge i kurvet) - det resultere- 
de i noget, der til forveksling 
mindede om tipstall. I stedet 
skulle man trimne "organisk" - 
dvs. give inderste plan oa. 2 mm 
wash-in. Desuden skal begge orer

fortsat fra s. 6.

7. periode
Perioden startede med ret 

svag vind. Det benyttede Gran- 
net sig af, idet nan startede 
lige som det begyndte at blase 
op. Modellen blev udlost i ter- 
mik og H 03 max. Det gav en fo- 
relobig fersteplads, som kun 
Heikki kunne i'ortrange ham fra. 
Vejret blev imidlertid stadig 
dirligere. Michael og Heikki 
gyorde klar til start samtidig. 
Ze ventede meget Isenge pi bedre 
vejr, mens vinden traede.med at 
ili deres modeller i stykfcer. 
let kon er. kortvarig bedring af 
ve;:et. og Michael gik op. af
ter en kort, men aesterlig hoj- 
start. fik ban modellen udlast 
i svag teraik - 162 sek. Dermed 
vai ran mdtil videre nr. 2.
X - var vir.den igen oppe pi fold 
so :oe - og heikki oitte starte 
x -- .t skxlle slutte.

..ass -.0 0. orrede randt pi
-- --··· -· i.ixe kon-
trollere den. .-or at redde vin- 
geme s:e: „an spill et - og 
blev filgelig diskvaliilceret.

Hikansson flaj max. i C2,

NM vinder

have 2-3 mm v/ash-out.
Dette trim viste sig at give 

si gode egenskaber, at jeg bygge- 
de endnu tre russei-e. M-modellen 
er der. sidste - fra foriret 1957. 
/Endringerne fra model til model 
var ret smi - de vasentligste 
forbedringer er den ret specielle 
nssefinne, der rager op over pla
net (den foroger spiralstabilite- 
ten uden at satte noget til pi 
andre omrider), de klumpede arer 
(for lille korde i tippen liar 
vist sig at give trimproblemer i 
turbulens). vingeopbygningen med 
en fyrreliste i planforkanten 
(hver vinge vejer 75 £ - det let- 
teste, jeg har lavet, var 65 g, 
men den vinge var for svag), samt

en god afpasning af de stabilise- 
rende faktorer (TP, v-form, mm.) 
til trimmet. At disse ting er 
forbedringer, kan man dels argu- 
mentere for teoretisk (det finder 
jeg ikke, at modellen giver grand 
-lag for - adskillige modeller er 
lige si gode som denne, og en hel 
del er formodentlig bedre), dels 
kan man sammenligne med de tidli- 
gere modeller (hvilket er prak- 
tisk umuligt, da de enten er fls- 
jet vmk eller odelagt).

Skulle nogen finde pi at bygge 
denne model, kan jeg lige resvne 
et par ting, som jeg ville sndre. 
Modellen flyver 2.2o-2,3o i dead- 
air - det er udmsrket, men dog 
ikke si godt, at man skal stille 
sig tilfreds med det. Profilet 
kan nok mndres med fordel. 
Momentaraen er lovlig kort - gir 
man op til 63o-7oo mm (uden at 
flytte TP), vil man formodentlig 
forbedre stabiliteten og hoj- 
startsegenskaberne (dette er min 
erfaring - jeg har inger. teore
tisk begrundelse),
Endelig ville jeg nok lave un- 
derfinne pi modellen, selvom det 
kan iorekomme meget inkonsekvent 
pi en nmsei'inne-model.

Iovrigt er det en ganske ud- 
raarket model. God mod hern og 
dyr. Byg den bare.

Per Grunnet.

mens vejret endnu var nogeniun- 
de. Floastrom fik kun lo9 sek., 
si Hikansson forte forelobig - 
Raster kunne vinde over ham med 
en god flyvning. Roster niede 
ferst at trskke op, da vejret 
var blevev dirligt. Han ventede 
leenge med notoren spsndt, og 
startede ferst, da der koa en 
lille pause i vinden. Luiten 
var imidlertid si turbulent, at 
modellen aldrig fik en chance. 
Ef'ter en kort, heroisk kamp 
mitte den iar.de - 59 sek. , hvil 
-ket kun kunne olive til en tre 
-dieplads. Erik var ikke meget 
heldigere, men holdt dog fjer- 
depladsen. JTienstsdt fik. ende
lig sin model op i termik, og 
alt tegnede til et max., da 
bremsen gik - 122 sek. Det kos- 
tede holdsejren - Kienstsdt kan 
dog ikke lastes, idet lunten 
til termikbremsen blev tsendt 
for tidligt pga. en misforsti- 
else blandt de alt for ivrige 
medhjaelpere.

Sidste start i gas blev et 
antiklimaks i'or danskerne. Hi els 
fik kastet sin model forkert i 
vinden, si det blev kun til 135 
sek. Rolf Ragel· flaj max., og 
Roster skulle derfor have max. 
for at vinde. Si godt gik det 
ikke. Modellen var lige blevet 
repareret, si det var tvivlsomt

om trimmet holdt. Trimstarter 
var der ikke tid til, si Raster 
sendte modellen afsted med de 
bedste onsker. Stiget var godt, 
mer. overgangen til glid var ik
ke ..eldig og - det vrrete - mo
dellen stallede i glidet, Det 
blev kun til 153 sek., hvorved 
Rolf Hagel atter en gang blev 
nordisk mester. Til gengsld var 
det danske hold so.v extent - det 
er farste gang Danmark har vun- 
det holdsejr i D2.

i respektfuld stilhed
____ t------------------------

Man kan vist roligt betegne 
konkurrencen som en succes for 
dansk modelflyvning. Resulta- 
terne i A2 og D2 blev gode over 
al forventning - i 02 er vi da 
stadig med, men nappe si over- 
legne, som traditionen beret- 
ter. Arrangementet var perfekt 
- processing og tidtagning var 
af hej kvalitet, og konkurren- 
celedelsen. pi pladsen var for- 
billedlig. Iivis nogen har noget 
at klage over, mi det vist vwre 
vejret.
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ΕΝ NYHED FRA

AERO HOBBY
THE SEEIER MED FIRE PBAGTFULDE FARVEKOTSTTEXIC 
I  HVER + ST STIC. SKIFTEPAHME.

Farveplanchernes starrelse er 45 gange 28 cm.
jUjVLalLaSo

Serie 1. Sopviith Camel, Fokker D-VII, Spad A-2, 
Hansa-3randenburg.

Serie 2. S.E. 5a, llieuport 17c, albatros D-Va, 
Spad S XIIIcl.

Serie 3. Bleriot XI, FE 2b, V,right Model-3,
^  Gordon Eennet Deneramssin.
□  Antal ekstra rammer & kr. 3,5o.

Pris pr. serie kr. 28,5o + porto.
Der medfolger gratis en historisk beskrivelse af 
hver fly-type.
Klip kuponen ud eller send pi. anden mice besellling 
med angivelse af serie-nr. til:

AERO HOBBY
POSTBOX 22, 2620 ALBERTSLUND.

De anskede serier vil da blive send·; pr. efterkrav

NYHEDER FRA HEATHKIT*

G D -19-2 MODTAGER
er en ny mindre modtager. Keramisk filter, 
derfor minimum trimning. Bedre selectivitet. 
Vsegt: 65 g.
SOM BYGGES/ET KR. 565. - (incl. moms)

GD -69  «THUMB TACH«
-en najagtig og billig omdrejningstseller. Bru- 
ger reflekteret lys fra propellen. To omrd- 
der: 0-5000 og 0-25000 RPM. Hurtig at sarnie 
ved hjaslp af Heathkit’s beramte manual. 
SOM BYGGES/ET KR. 225.- (incl, moms)

S E I V 1C OPARK ALLE 373
2600 GLOSTRUP S ΕΞ ΓΝ/Ι 1__El R &  CO

TLF (01)45 2122 
TELEX DK 9311

TEKfMISK SALG



OM AT 
BYGGE

Hans G eschw endtner

Hvis man laeste Per Haslings arti- 
kel om Amphetamine Annie i mfn nr. 
8, ville man under kapitlet Mate- 
rialer have bemaerket at der blev 
lagt meget stor vaagt pa lette ma- 
terialer til modellen.
Hvis man ikke er omhyggelig med udvselgelsen af de materialer man 

bruger til en Team-Race model, kan det let koste en vsegtforegelse pa 
loo-15o gram i forhold til en om- 
hyggeligt eftervejet model. Disse 
tal gilder inklusive maling.
Mu er det ikke kun materialerne 
der kan veje for meget, det er 
ogsa selve konstruktionen. Det 
kraver vist ikke megen fantasi for 
at forestille sig hvor meget det 
kan betyde pa en 6 com kunstflyve- 
nodel, og man ser derfor ogsa mo
deller i samme storrelse veje lige 
fra 980 gram til 1500 gram, vel at maerke med samme motorkraft, 
hvilket ganske klart ma ga en del 
ud over modellens flyvekvaliteter.

P lan et
Den sterste vaegtfaktor, og der- 
med menes hvor den starste gevinst 
ligger er planernes konstruktion 
og materialevalg. To planer der 
er identiske kan variere op til 
loo % i veegt nar de er feerdigbyg- 
gede. I det ene er foretrukket me
get let materiale hvor det er mu- 
ligt, medens der ved det andet er 
brugt tungere men staerkere materi
aler belt igennem. Cm nu den sidst- nsevnte vinge i praksis bliver stasr- 
kere er diskutabelt.
Styrke pa det rette sted er nod- 
vendigt, men overdreven styrke i andre dele son giver unedvendig 
vaegt, bidrager nodvendigvis ikke 
til en foraget samlet styrke. Nar 
hele modellen bliver tungere vil 
den have starre landingskraft, og derfor fa hardere knubs i landinger 
der er lidt ukontrollerede. En let 
model kan vaere mindre sarbar end 
en tung i dette tilfaelde, forudsat 
den ikke har nogen indbygget svag- 
hed, og sidst men ikke mindst er 
en let models ydelser bedre end 
en tung models.De normale arsager til unedvendig 
vagi i en vinge vises i fig.l. Pla-

de for- og bagkanter reprassenterer 
en ganske stor del af det totale 
traevolumen.
Forkantsbekliedningen (a) kan vare 
af et meget let bajeligt materiale 
forudsat det ikke er for spredt.
Der er en lille forskel mellem 
spradt og stift materiale. Det sidst- 
naevnte er stift i kraft af opsks- ringen, medens spredt materiale 
netop er for let for store uunder- 
kxsx
stettede arealer, og bliver let 
"punkteret" eller falder sammen ved 
tryk. Den samme slags lokale svag- 
heder kommer af at bruge materiale 
der er for tyndt. Den samlede styr
ke af en 1,5 mm plade med rumvosg- 
ten o,o7 er bedre end en 2 mm plade med den dobbelte tsthed. En an- 
den fejl ved pladebeklsedning som er 
for tynd er tendensen til at synke 
mellem richer og andre understet- 
tende dele, hvilket forer til det 
velkendte belgeudssende. Dette ikke 
alene odelasgger udssendet og den 
aerodynamiske form pa profilet, 
men det er ogsa svagt eftersom be- klmdningen savner stivhed under 
bojningsbelastningen.
Selve forkantslisten (b) laves 
ofte tungere end nedvendigt. Nogle 
modeller klarer sig belt uden den- 
ne, og har kun en formet eller op- 
bygget pladeforkant. Denne made 
har vist sig at vsere svsrere at lave 
men til gengsld er den ikke mere 
sarbar end en konventionel kon
struktion.

Hoveciarsagen til at der mange ste- 
der bruges forkantsliste til pla- 
debekleedte forkanter, er for at le- 
vere understottelse og vsre samle- 
sted for den ovre og nedre plade. 
Den kan derfor laves af superlet 
tras med en passende starrelse. Hvis modellen skal flyve under sserlig 
harde vilkar kan det anbefales med 
en stasrkere forkantsliste, og ved 
en combatmodel endog med endnu me
re forstserkning.
Bagkanten skal vaere stiv. Denne 
karakteristik gives mere af balsa- 
opskaerengen end rumvaegten, og let 
til mellemkvalitet af quater-grain 
balsa kan vaere meget mere tilfreds- 
stillende som konstruktionsdel end 
meget tungere trae der bajes lette- 
re. Det skyldes arerne.
Med quater-grain menes spejlska- 
ret tree. dvs. trs med areringene tangentialt pa endefladens korte 
side.Se fig.2.

Ved opbyggede plade-bagkanter kan 
ganske lette quater-grain plader 
bruges fuldt tilfredsstillende og 
repraesenterer en betydelig vmgtbe- 
sparelse.3egr®nsningen ma vaere at pladen 
er stiv og staerk nok til at modsta
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spsendinger pa uunderstattede are- 
aler og kanter.
Hvis der er risiko for at forkan- 
ten af pladen synker ned raellem 
ribberne, er det en god ide at 
indbygge en "falsk" bjselke, der 
bestar af lette udfyldningsstykker 
der star pa hojkant mellem ribber
ne , saledes at bagkanten faktisk bliver en kassekonstruktion.
Ribberne skal ogsa heist steeres 
af quater-grain, og det er bedre 
at bruge en tykkere plade af let- 
teste slags, end en tynd af tunge- 
re slags. For den samme samlede v 
vs:gt (begge i quater-grain) vil 
den tykke vsere stivere. At spare 
vregt ved at skeere letningshuller 
i ribberne er sjaeldent anbefalel- 
sesvserdigt. Den reelle vsegtbespa- 
relse er sssdvanligvis ubetydelig 
lille, medens risikoen for at 
sstte stivheden over styr er noget 
starred Selvfalgelig, pa en 25-30 
cm lang ribbe kan der spares uden 
overgreb.
Ribbebeklesdningslister (d), der 

normalt bruges ved pladebeklsedt 
for- og bagkant, laves saedvanlig- 
vis af unedvendigt tungt materiale. 
Den reelle maengde materiale der bruges er meget lille, sa vsegtfor- 
skellen er her ikke det altafgaren- 
de, men lister skaret af let tree 
er perfekt til formalet, og til
lage lettere at baje.Blade ribbebeklaedningslister krae- 
ver ogsa kun et minimum af efter- 
slibning for at blive j$vn med 
de andre plader. En handling son 
kan fare til kedelig adeleeggelse 
af ribberne, hvis den udfares med 
for meget tryk og hastvsrk.
En anden almindelig kilde til u- nadvendig v®gt er vingesamlingen 
(e)hvis vingen er bygget af to 
halvdele. Unadvendig st»rke las- 
ker kan faktisk formindske vinge- 
styrken ved at skabe et "svagt 
led" hvor laskerne stopper. Sam- 
linger eller lasker skal konstru- 
eres til at fordele spasndingerne 
ikke alene som udspring af lokal 
styrke. Bonner populariserede den 
uforsterkede midtersamling pa 
"Smog Hog" hvor hovedbjaslkerne 
nsermest blev klasket sammen uden 
nogen stivere overhovedet, og 
resultatet blev langt fserre vin- 
gebrud overhovedet.
Kun fa mennesker tar ga sa langt 
og omhyggeligt konstruerede er 
mere eller mindre vigtige pa frit- flyvningsmodeller. Hovedformalet 
er at kdnstruere en slags for- 
stmrkning som giver den passende 
styrke uden at give unadvendig 
styrke og vsegt.Automatisk at palime solide krydsfinersforstasrkninger er en 
darlig fremgangsmade. Opgaven 
krsever gennemtaenkning, ikke kun 
for at spare vsegt, men ogsa for 
at give starre samlet styrke ved 
at fordele spandingerne rigtigt.
Til slut vingetipperne. Moderne 
praksis er at udskssre tipperne af 
en raassiv balsaklods, hvilket i 
det tilf$lde at de sidder pa en 
stor R/C eller en linestyret stun- ter kan indeholde et anseeligt vo- 
lumen og vsegt. Det er klart at den 
letteste slags balsa er det rig- 
tige valg, og ssrlig i byggesst 
kan man komme ud for udskarne klod- 
ser af helt forskellig vsgt. Ba en 
linestyret model skal man ssette 
den tungeste pa ydersiden, sa den

kan spare lidt pa blyet. Pa en fritflyvende ma man eventuelt skif- 
te den ud med en ny.
Den eneste belastning vingetipper
ne reelt kommer ud for er skuren 
hen af jorden eller en hard lan
dings kraft.Ved at acceptere den 
kendsgerning at en svag tip mu- 
ligvis bliver adelagt, er grunden 
givet til at reducere vasgten i 
tipperne. Hvor der derfor bruges 
massive klodserer, bar deres vsegt 
reduceres sa meget som muligt. Ved 
store klodser, kan de hules ud 
bagfra, sa de kun er 3 cm tykke 
i godset. Beklsedningen tilfa- 
rer rigeligt styrke til at det er 
ansvarligt. Udhulning ma natur- 
ligvis foretages efter tipperne 
er formet. Farst limes klodsen pa, 
derefter slibes hele formen til, 
derefter sfceres den af, udhules, 
og til sidst limes den permanent 
pa plads. Lette klodser har end- 
videre den fordel at de er let
tere at slibe i form.
Nar man skal til at bygge en 
model, skal man sarge for at ma- 
terialerne er "parret" saledes for- 
staet, at f.eks ribbevssgten til 
venstre vingedel, skal svare til hajres, ligeledes med erer, lister 
beklosdninger osv.
Dette kan vasre et problem med byg- 
gesst. Hvis det er en fritflyvende 
eller R/C model, ma man sommeti- 
der udskifte visse uheldigt tun- ge elementer, men pa et linesty- 
ringsbyggesast, kan det nsesten al- 
tid klares ved at flytte den tun- 
ge del ud i ydervingen.

S tyropor
Styropor bliver ogsa brugt til 
massive arer i stedet for balsa. 
Det kabes i klodser med en run- 
vasgt pa det halve af det letteste 
balsa. Materialet er imidlertid 
mere vanskeligt at behandle og 
give god overflade. Det bedste 
vasrktaj til udsfcering er en varm 
trad eller en varm kniv (se mfn 
nr. 9) Til slut slibes med sandpa- 
pir og beklsedes med papir. Resul
tatet er en relativ grov overfla
de, skant dog overfladebehandlin- 
gen vil j$vne det meget.Generelt kan siges, at hvis man 
ikke har arbejdet en smule med 
styropor for, er blodt balsa et 
bedre materiale selv om det er 
en smule tungere.

Kroppen
Vsgten pa kroppen er svserere at 
kontrollere. En normal arsag til 
unadvendig vasgt er understel og 
hjul. En anelse tykkere understel 
af trad eller plade kan medfare 
at en overraskende msengde gram kry- 
ber ind i modellen. En fin kvali- 
tet pianitrad pa 2,5 mm kan ofte 
vsre lige sa stark som et tungere 
3 mm af bledere kvalitet. Mulig- 
vis kan tilsastning af en tynd

stiver (trakband) forhindre et tyndt understel i at "skrseve ud" 
og man kan maske her spare 2o-3o 
gram. IAgeledes stiller sagen sig 
med pladeunderstel af Dural. Ved 
at valge en legeringskvalitet med 
haj hojningsstyrke kan 1,5 mm pla
de vare stivere og mindre tilboje- 
lig til bojning, end en 2,5 mm af 
halvdarlig kvalitet- Og si for 
to tredjedele af vasgten! Eller ma
ske igen en stiver kan klare sagen.
Hjul er i sandhed et sted hvor 
vasgten kan variere enormt. 60 mm ballonhjul der er i handelen kan 
variere fra 5o gram til Zko gram 
pr. par. De tungeste hjul er nod- 
vendigvis ikke dem med lssngst le- 
vetid, eller ligeledes de letteste 
de bedste. Men direkte at accepte
re ethvert hjulpar af den rigtige 
storrelse uder. at kontrollere vasg
ten giver en stor risiko for uven- 
tet vmgt. Tilfejet vsgt langt ne- 
de er nodvendigvis ikke gavnlig 
for pendulstafcilitet. Det er i hoj 
grad en vildfarelse.
Dnodvendig vasgt kan tilfojes ved 

at vslge en for tung slags balsa 
til kropsbeklssdning. Her folger 
tilsvarende regler som ved ribber. 
Lette quater-grain plader af for- 
svarlig kraftig tykkelse er bedre 
end tungere, tvndere plader. Hele 
kroppen vil som regel alligevel 
blive beklssdt, eg ved ceklasdning 
med silke eller nylon, kan man bru- 
ge det allerlerreste til at arbej- 
de med.
Hvor kroppen behever lidt ekstra 
styrke son f.eks ved nssen eller 
andre steder hvor der er store 
kraftpavirknir.ger, kan dette let 
gores med et dobbelt balsalag pa 
ir.dersiden.
Brug af krydsfiner skal holdes 
nede pi. et minimum, eftersom 
krydsfiner sssdvar.ligvis er tre g 
gange sa tungt son balsa i sam- 
ne tykkelse.
En af de vigtigste ting er at 
holde halen let pa modellen. 
med er. model der har tvr.gdepunkt- 
et pa 1/3 af isengder., skal der placeres 2 gran i r-sssen for hvert 
ekstra overflcdigt gram i halen.
Det galaer derfor om at lave sit 
haleglar. sa let som overhovedet 
muligt, dog skal man sikre sig 
at det ikke kan kaste sig. Hvor 
der bruges nassivt balsa ( f.eks. 
i en Dean-Race hale) skal man vael- 
ge de lettest mulige i quater- 
grain balsa. Nogle bygger deres 
T/R modeller sa mekanikeren kan 
gribe den i halen uden skade for 
modellen, men med den mere moder
ne landingsteknik er det unedven- 
digt. I de fleste tilfselde bli
ver halerorene og finnerne beklasdt, 
men her skal man holde sig til 
papir-Det sparer vsgt.

Beklaedning
Bekl®dningen og dopningen giver 
en pan vsegtforegelse pa enhver 
model. I det tilfselde man bruger 
Nylon, vil man opdage der er stor 
forskel pa de enkelte slags ny
lons egenvsegte. Det letteste (egen- 
vagt) vil have rigelig styrke til 
selv den starste model, og kan
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spare mange gram i totalvaegten, 
forudsat det er tastvsevet, sa det fyldes med fa lag dope.
Nylon- eller silkebeklaedning 
er tilbojelig til at blive ufor- 
holdsma-ssigt tungt pa mindre mo
deller. Man skal ogsa passe pa 
lette konstruktioner, da det trsek- 
ker meget kraftigt. Herfra er na- 
turligvis undtaget combatmodeller 
der ferst og fremmest skal have styrke-Det gives absolut ikke af papirbeklsedning.

Dope
Man tasnker sikkert ikke over det, 
men selv dopes vsegt kan vsere for- 
skellig. Det er fakta at farvet 
doper er tunge, og at farvedope en 
model kan tillasgge sa meget vsegt, 
at det kan forringe modellens ydel- 
ser. Γέ den anden side kan det 
pynte modellen, sa man i det mind- 
ste kan sige noget godt om den.
Det afhasnger alt sammen af hvad 
man foretrmkker. Hvis man flyver 
skala er der intet valg. Man kan 
imidlertid stadig fa en god tst 
farvning ved at bruge godt for- 
tyndet farvet dope og den til- 
svarende farve beklsdning. Sedan en blanding vil indeholde et 1:4 
forhold af farvet og klart dope, 
og denne blanding skal tilssettes 
en lige sa stor mjsngde fortynder hvis den skal sprojtes pa.
Cm de tast farvende doper, kan 

almindeligvis siges falgende:
Jo lysere i farven, desto tunge- 
re er det. Hvid dope er for ek- 
sempel meget tungere end red, blat 
eller sort dope. Gul er en lys 
farve, der har en moderat vasgt 
omkring det samme som red, men 
tungere end sort. Aluminium er 
imellem de letteste af de far- 
vede doper, og ganske kenne tat- te farver kan fremstilles hvis 
det blandes med red eller blat.
Hvis man maler en Team-Race model 

med syntetisk maling, og har en 
meget fin grundoverflade, kan man 
nojes med et tillag p& ca. 2o gr. 
Hvis man "bygger" sin overflade 
op i maling, glider der let 5o- 
60 gram pa modellen.-Sa det ma v®— 
re temmeligt klart at det er inde- 
fra kvaliteterne i en model skal 
komme.

Hans Geschwendtner 
(efter inspiration)

ED super Fury
Der er kommet en ny udgave af den 
kendte ED Super-Fury i handelen. 
Den har faet havet ydelsen saledes 
at den i en test yder o,2o hk ved 
17.000 om/min-Det er en smule mere 
end dens veerste konkurrent Oliver Tiger Cub.

Bochum
Der flyves igen i ar konkurrence 
i Bochum i Vesttyskland. Den blev 
rost meget sidste ar af Leif Es- 
kildsen (se mfn nr 7) Den fore- gar over Week-Enden 3-4 Qktober. 
Yderligere oplysninger senere gen- nem Unionen.

C L  N y T

Der er fiejet mange omgange sid- 
en Modelflyvenyt sidst udkom, sa 
vi skynder os at bringe de mellem- 
liggende konkurrenceresultater.

1. HOST.___________0ST
STUNT EKS:
1. Jorn Ottosen 143 1289 pt
2. Robert Petersen 13o 152 pt

COMET CUP
STUNT EKS:
1. Leif Eskildsen Hinnum 6226 pt
2. Robert Petersen Windy 49X7 pt

SPEED:
1. Jens Geschwendtner 138 19o,5
2. Kjeld Frimand 13o 19o,5
3. Jcrgen Bobjerg 13° 168,2
TEAM-RACE: .

SPEED:
1. Leif Eskildsen Hinnum 194,6
2. Jens Geschwendtner Comet 188,4
3. Jergen Bobjerg Windy 135,9

1. Mau/Nielsen 635 4:49 9:53
2. Olsen/Rivold 138 5:22 lo:o93. Siggard/Bobjerg 13o 5:oo -
4. 2x.Geschwendtner 138 5:40

TEAM-RACE:
1,
2.
3.4.
5.
6.

Mau/Nielsen Fredericia 4-42 9:38 
Uldum/Dahl Arhus 5:lS lo:43
Jenser./Jenser. Windy 5:o4 ll:o5 
H/J Geschwendtner Comet 5:08 
2 x Petersen Comet 6:o2
Rylin/Gustavsson Sverige 6:55

WINDY CUP
STUNT EKS:
1. Leif Eskildsen Hinnum 3872 pt
2. Robert Petersen Windy 3361 -
3. Eilif Madsen Windy 3133 -

COSAT:
1. John Nau Fredericia
2. Bjarne Berthelsen Qrkan
3. Flemming Olsen Orkan

STUNT BEG:
1. Jorn Ottosen Qrkan 979 pt 
'2. Jorly Steensen Windy 587 -

LIMFJORDST/EVNET
STUNT EKS:
1. Leif Eskildsen Hinnum 6336 pt
2. Eteil Madsen 630 5940 pt
3* Leif Kortensen 4o3 5441 pt
4. Robert Petersen 130 5125 pt
5. J®rn Kroer Skive 5o?8 pt
6. Kaj Petersen 630 4672 pt
7. Jern Ottosen 143 4293 pt
8. Alf Jensen 4o3 3937 pt
9. Funda Rentved 428 3080 pt
STUNT BEG:
1. Gert Alsbjerg Skive 1957 pt
2. Eddy Severinsen Arhus 1316 pt
COIBAT:
1. Eddy Severinsen Arhus
2. John Mau 6353. Werner Siggard 1304. Leif Mortensen 4o35· Svend Christensen 635
6. Peter Schlasgel Arhus
TEAM-RACE:
1. Uldum/Dahl Arhus 5:o5 lo:lo
2. Mau/Nielsen 635 5:53 11:58
3. Poulsen/Christensen 5:43
4. Bisgard/Mortensen 5:43
5. Thomsen/Jensen 4o3 6:31
6. Siggard/Larsen 130 -
SPEED:
1. Leif Eskildsen Hinnum 191,6
2. Lars W.Nielsen 4o3 189,5
3· Flemming Jensen 13° l6l,o
4. Kaj Petersen 630 153,2
5. Funda Rentved 428 138,4

SPEED:
1. Jens Geschwendtner 138 189,5
2. Leif Eskildsen Hinnum 188,4
TEAM-RACE:1. Mau/Nielsen 635 4:44 lo:o4
2. Uldum/Dahl Arhus 4:55 lo:l6
3. Bobjerg/Siggard 13o 5:o5 lo:29
4. 2x Geschwendtner 4:53
5. Olsen/Rivold 138 5:21
6. Petersen/Petersen 5:24

VM HOLD
Det danske linestyringslandshold 
der deltager i verdensmesterskaber- 
ne i Namur i Belgien er felgende: 
Stunt- Leif Eskildsen
Speed- Jens Geschwendtner 

Leif Eskildsen 
Jergen Bobjerg

Team-Race:
John Mau/Jergen Nielsen Hans/Jens Geschwendtner 
Jergen Bobjerg/Werner Siggard

Holdleder: Ole Hasling
________________ Panne
Der er nu igen kommet en stabt 
rammepan i handelen.-Det er Ole 
Hasling der har lavet den segte 
panne til Amphetamine Annie.- 
Den koster 12.-kr og kan kebes 
hos Ole Hasling, Holmelundsvej 25 
2650 Hvidovre._________________

ROSSI 15
Brodrene Rossi har allerede gjort 
sig bemserket med deres ROSSI 15 
idet de har sat verdensrekord i 
modelbiler med 215 km/t._________
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palle bang
Dem, der liar haft et par sty- 

roporvinger, aar lean lovord at 
sige om dem, og si fortssetter 
man naturligvis med dette mate- 
liale. l’idligere artikler i 
bladet har fremhisvet egenskaber- 
ne ved styropor (polystyrenskum, 
flamingoplader). Dem, der ikke 
har prevet, stir lidt famlende 
eller usikicert over for materi- 
alet som byggestof - derfor den- 
ne beskrivelse, som vi vil pro
ve at gore si uatommende, at 
man tor gi igang. Der skal selv- 
folgelig noget til, for man kas- 
serer rihbevingen i et byggesaat, 
men man kan jo ogsi lave styro- 
porvingen som reservevinge. Det 
er dog nok seerlig for selvkon- 
struktorer, at polyesterskum 
har betydning, og det skal si- 
ges straks, at til de helt smi 
modeller (Topsy osv.) vil rib- 
bevingen nok stadig vaere den 
bedste. Beskrivelsen her er 
fremkommet efter iagttagelse 
af nogle vingefabrikationer hos 
Uolm Thomsen fra OfC.

der forbindes med en ledning, 
der forer til en regulerbar 
stromkilde, der kan yde mellem 
o og 15 volt og geme 2-5 amp. 
Mindre kan gore det, nogle Icla- 
rer sig med en stromkilde til 
et elektrisk tog. Med strom pi 
triden skal denae vaere sa varm, 
at man ikke kan holde pi den.
Den skal kunne store sig lang- 
somt (altsi ikke hurtigtj) gen- 
nem polystyrenen. Er triden for 
varm, smelter den en kanal om- 
kring sig, er den tilpas varm, 
smelter den blot sin egen tylc- 
kelse omkring sig (mens den fo
res frem gennem materialet).

Efter brugen, mens triden 
endnu er varm, aftorres den med 
en klud. Ellers bramder poly sty- 
renrester sig fast som et iso- 
lerende lag pi triden og naiste 
gang man storer, bliver snittet 
uldent eller forrevet.

± l3 -L

MATERIALET
Materialet skal vs re af kva- 

liteten 2o kg. pr. nr. Man vml- 
ger en blok, der er mindst 2o 
mm tykkere end profilets tykke- 
ste sted, og som er mindst Jo 
mm bredere end profilkorden. 
Udsog de blokke, der er si lidt 
krumme som muligt.

V/ERKT0Ji Pig, 1 viser storevasrktojet 
til polyesterskummet. Det bestir 
af en rundstok - f.eks. 2o mm - 
hvorpi der sidder to pinde, der 
er ca. 8o mm lange. Mellem dis- 
se pinde er der udspasndt en o,2 
mm klavertrid. Denne trids en-

KONTURSK/ERING
Inden vi bruger blokken, lag 

-ges den pi et helt plant bord. 
Dersom blokken er krum, er det 
nodvendigt, at save! underside 
som overside stores plan.

Med en milestok ssttes mar
ker pi blokkens endeflader i de 
hojder, der skal stores af. Det 
kan for en loo mm blok f.eks. 
vssre J mm overalt over bordpla- 
deniveau og 94 mm overalt over 
bordpladeniveau. Msrkeme sat- 
tes med en meget blod blyant 
eller en filtstift (nylonskri- 
ver).. Se fig. 2. Msrkeme for
bindes med en streg. Der sasttes 
balsalister (evt. affald), f. 
eks. 2 mm plade, med den glatte

kant op til den streg, der mar
keter afstoring. Balsalisten 
fssxr.es med 3-4 knappenile. 
Blokken ssxXes mest bekvemt pi 
hojkant, si man storer lodret. 
Se fig. 3. Triden fores med et 
let, javnt trsek nedad, og et 
tryk indad mod balsastyret, og 
det stove "Stores fra. Digesidan 
mender, anden side af blokicen.

Det er beast at vrere to til ar- 
bejdet, si den ene lean holde o- 
je med storingen, mens den an
den storer. Vi har si en plan 
blok, der vil give en lige vin- 
ge. En krum blok, der tvinges 
flad, vil give en krum vinge.

Den ende af blokicen, der 
skal vffire vingerod, afstores 
vinkelret pi blokkens lasngde. 
Der bruges vinlcel til afmserk- 
ning, og blokkens yderste 5 
eller lo mm afstores. Se fig.
4.

Derpi afstores blokken pi 
lsengde svarende til vingehalv- 
delens laengde. Ogsi her anven-
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des vinlcel til afmarkning og 
samme afskaringsteknik.

Hodribae og tipribbe udsa- 
ves af 2 mm krydsfiner og pud- 
ses med fint sandpapir, til de 
er glatte hele vejen rundt. PS. 
begge sider ai' ribberne tegnes 
Icorden fra bagkant til forkan- 
tens i'orreste punkt. PS blok- 
kens sider markeres, avor rib
berne skal plaoeres l'or at give 
den evt. onskede pilform og det 
evt. onskede wash-oat.

Blokicen skal na tilskares i 
planets form, sS vingebegrans- 
ningen bliver lo itn foran plan- 
nasen og lo mm bagved bagkanten 
Telcnik som foran beskrevet.

UDSK/ERING 1.
PS den konturskSme blok, vi 

forst skal i gang med at udskze- 
re en vinge af, anbringes rod- 
og tipribbe ved hjaolp af dob- 
beltsidig clrabende tape. Pen an 
-bringes forst pS profilet (pas 
pS, at taoen ikke rager ud til 
profilets kanter). Se fig. 5·

lig ^ i.
DerpS anbringes prol’ilet pS 
blokkens ender svarende til mar 
-keringen. De sidder sS fast, 
at skseringen .can foregS aden 
vanskeligheder. Se fig. 6.

lig J L

Der er nu to fremgangsmSder 
til udskaring. Porst den gode, 
gamle: Rod- og enderibber deles

med streger i samme antal, f. 
eks. 8 lige store dele, streger 
-ne markeres ved numre fra for- 
kanten (1-7). Se fig. 7.

per stikkes na ialt 4 tandstik- 
kere (af tra) eller tilspidsede 
tandstikker 3o-4o mm ind i 
blokken, ca. lo mm inden for 
profilet og lige i bagkantsli- 
nien hehholdsvis lige i forican- 
tens kordepunkt, igen ca. lo mm 
inden for profilet. Se fig. 6.

Man lsegger blokken pS bordet 
med bagkanten mod sig og sSdan, 
at blokken ikke kan skubbes mod 
bordkanten, men f.eics. sty res 
af et brsdt, der er holdt til 
toraplader. med et par skraetvin 
-ger. 'Sr. sicsrer na fra profil- 
r.asen. idet den varme trSd 
iorsx colger tandstikkeme og 
derpi profilet. To hjmlpere la
ser net, eccerhSnden som trS- 
aer. passerer xallene, saledes 
at bagkanten nis saatidig aden 
stop underve;s. Tandstikkerne 
oer vil forhir.dre xriden i at 
"falde ned' _ra bag-canten og 
lave noget .a )radset, den fores 
pant ad. Pas pS at have en 
spandx skaereti id og lad vare at 
mase crScien iren gennem blok
ken. Pliers vil trader, arbejde 
i en cue og vingens midterparti 
vil da id ex forijert profil.

Derpd vendes blokken, og pro 
-ceduren ger.xages fra forkanten, 
hvorefter vi liar en under skal, 
en vinge og en overskal. Pe^len 
ved metoden er, ax man med en 
tilspidset vinge acal kore lidt 
langsommere i spidsen end ved 
roden, og dette .can give en 
lidt kraftigere indsmeltning af 
styroporen i vingetippen. Dette 
kan undg&s ved den nye metode, 
der imidlertid lean vare lidt 
vanskeligere at adfore. Det fo- 
regir siledesc

UDSK/ERING 2.
Lige op til blokkens bagkant 

-liste anbringes med knappenile 
en 1 mm fyrreliste, der kan vse- 
re f.eks. 5 mm bred. Den skal 
danne styr for varmetr&den, der 
i dette tiIfaide fores fra bag
kanten. Forkanten markeres med 
tsndstikker som for, men bagkan 
-ten markeres med knappenile 
(her er ikke plads til tandstik 
-kere eller tsendstikker). De 
skal sidde lige i fyrrelistens 
overkant og som for lo mm inden 
for profilet. Varmetriden fores

Potografierne heronder viser:
1. Tilsksring i omrids inden 

endelig profilsoaring.
2. Afskaering ved hjselp af 

"tffindstikmetoden".
' 3. Tilskmring af vingelcsernen.

i dette tilfsslde parallelt med 
forkanten, og da triden folge- 
lig skal lobe lige hurtigt i 
begge ender, opnis et meget 
fint snit.

I begge tiIf aide skal virgen 
na efterslibes, hvilket sker pi 
den mide, at hjalpeprofilerne 
pilles af vingen, og denne lag- 
ges i sin tilborende skal, bvor 
-ved den stottes godt, og den 
slides na med let bind med en 
pudseklods med groft sandpapir. 
Der mi kun slides i 6n retning. 
Prem- og tilbageslibning giver 
let anledning til, at styropor- 
naller river overfladen op. Det 
der skal ske ved slibningen er, 
at grove riller fjernes. Tingen 
skal ikke slides helt glat, smi 
ujasvnheder vil ikke inflaere pi 
fastklffibning af beklsednlng el
ler kunne maerkes gennem beklad-

15



ningen. Pas pi, nir forkanten 
skal glattes. Her hviler pudse- 
klodsen kun pi fi punkter, si 
der sker rivning, hvis man ko- 
rer frem med for bird hind.

Den fserdigslebne vinge er 
1-1,5 mm tyndere hele vejen 
rundt end profilskabelonen, men 
da hekl'sdning sker med 1-1,5 mm 
balsa, kommer vi op ρδ den on- 
skede tykkelse igen.

Inden vi er feerdige, Isgges 
de to vingehalvdele sammen, si 
vi kan kontrollere, at vingero- 
den pi begge halvdele er ngjag- 
tig lige stor. Ellers mi man 
slihe til de er lige store. Ef- 
ter stovsugning af vinge (og 
gulv!) kan vi starte ρδ beklaed- 
ningen.

BEKUEDNING 1.
Den styropox-vinge, vi frem- 

stillede skal m  beklffides raed 
1-1,5 mm balsa (eller o,5 mm 
birke- eller mahognifiner, som 
nogle bruger). Balsa er dog det 
almindelige og lettest hindter- 
lige - vmlg en fox-holds vis let 
kvalitet.

Der er to metoder at beklade 
ρδ. Pgrst den "gammeldags", 
hvor der anvendes hvid lim, og 
som er enkel at udfgre, men som 
miske giver en lidt tungere vin 
-ge end den nyere metode, hvor 
kontaktlim.anvendes.

Vi holder rod- og tipribbe 
ρδ plads og marker 12 mm af fra 
bagkanten (mere, f.eks. 18 mm, 
dersom det er en relativ tynd 
vinge med spids bagkantsvinicel) 
og 5 mm fra forkanten. Med li
neal og balsakniv stores styro- 
porbagkanten af. Derpi, med 
pudsealods pudses bagkanten og 
sa afslibes 5 mm af vingens ree- 
se. Se fig. 1.

Vi logger nu vingen i den 
tilhorende skal og dsskker den 
med balsafiner, si denne rager 
lidt ud over for- og bagkant og 
endex-ibber. Balsafineren skal 
stores til, si sammenstodene 
mellem de enkelte styklcer er 
t*tte, uden ibninger. De holdes 
sammen til et belt "ark" af smi 
tapestykker - se fig. 2. I’rera- 
stil ark til hele vingen for 
der arbejdes videre.

Bekladningen tages nu af, og 
idet taper, virker som hang si er, 
foldes, si de sammenstodende 
kanter ibnes. Der smeres oellu- 
loselira (ikke hvid lim) ρδ kan- 
teme, og nir beklasdningsarket 
foldes ud, gir limlcanterne mod 
hinanden, si vi fir sammenham- 
gende beklffldningsark. Vi smorer 
nu med pensel hvid kunstharpiks 
-lim (PVA-lim) fortyndet med . 
vand i forholdet 1:1 pi finer- 
aiket og pi styroporoverfladen,

der skal beklsedes. Derefter lag 
-ges finerarket pi styroporvin- 
gen, og vasker det over med en 
vid svamp. Fineren vil da falde 
pi plads. Derpi beklaedes vin
gens anden side. Hu saettes det 
hele i spsnd pi den mide, at 
vingen, der hviler i sin skal, 
daskkes med sin anden skal, et 
brisdt lsegges over, og derpi pla 
-ceres et eller andet (f.eks. 
en spand vand) som pressevagt. 
En timestid efter ser vi, om 
alt er i orden. Er der en bule 
kan den rettes ud endnu. Haste 
dag fjernes helastningen. iiir 
vingen ligger til eftertorring 
kan det ske, at der trods alle 
bestrmbelser er en bule i be- 
klBdningen. I si fald sic*rer 
man bulen op (i irexr.es ret- 
ning), smorer hvid lim under og 
lukker til igen. ''Repara tionen" 
kan let udfores, si intet er at 
se.

Pas pi ikke at grise med den 
hvide lim, klatter er meget 
svasre at fjerne, nir det er tor 
-ret ind.

Hir vingen er tor og pan, 
slibes overskydende balsa bort. 
Der limes (med hvid lim) nase- 
liste og bagkantsliste pi, lis- 
terne holdes med tape eller ni- 
le, til limen er tor. Ved an- 
bringelse af bagkantsliste er 
det raest praktisk at lfflgge vin
gen med bagkanten mod bordpla- 
den. Man kan da efter pilirnning 
af bagkantsiisten nojes med at 
bearbejde listens overside.

Dex-pi slibes for- og bagkant 
i facon. Sippen slibes glat og 
pilimes en balsatip, xoden sli
bes ned med en lang pudseklods, 
siledes at vingen ved samling 
fir den rigtige v-form. Samlixig 
af vingeme sker raed nralait, 
smurt pi finerkanten. Der er in 
-gen gi’und til at smore lim pi 
styi’oporen, der ingen styrke 
har i sig selv. Ligeledes er 
det meningslost at indlfflgge la- 
sker i samlingen. Der er tale 
om en skalkonstruktion, hvor 
hele styrken ligger i de yder- 
ste fibre. Samlingen fir deref- 
tex· en lasrredsbandage, og nan 
har en yderst stork og pilide- 
lig samling.

Skal vingen have balance- 
klapper, saves disse simpelthen 
af, og styroporkanten beklades 
med balsa. Der stores et hul i 
vingen, hvor trekanten skal va- 
re, og bullet beklffldes indven- 
digt med balsafiner. Ligeledes 
en rende til styrestonger. Det 
opskime balsa limes tilbage, 
si operationen er usynlig. Pi 
samme mide (og beskrevet i Mo- 
delflyvenyt nr. 8) anbringes et 
understel.

BEKUEDNING 2.
Pilimningen af balsafiner 

til styropor kan ogsi foretages 
med kontaktlim. Alle kontaktli- 
me indeholder imidlertid Oplos- 
ningsmidler, der angriber sty
ropor, og det er derfor vigtigt 
at anvende en kontaktlim, der 
indeholder et oplosningsmiddel, 
der angriber mindst muligt, og 
som fordamper si hurtigt, at 
angrebet ikke bliver mserkbart. 
Det har vist sig, at 3M's pro- 
dukt "'klaber 77", der leveres 
pi aerosoldise er velegnet. Man 
sprojter forst pi et stykke pa- 
pir, og hvis disen sprojter 
jfflvnt, sprojtes et tyndt lag 
lim pi styroporoverfladen (som 
det forste) og pi finerarket 
(sidst). Efter spx-ojtning skal 
der vsre en "liggetid" pi ca. 1 
min., hvor hoveaparten men ikke 
alt oplosningsmiddel fordamper 
fra linen. Liggetiden mi ikke 

' viere for lang, for si bliver 
limen si tor, at den ikke klffl- 
ber p-ilideligt. Man kan med en 
finger vurdere terrings-tilstan 
-den, der skal minde om tofte- 
plastermasse.

Hir bekladningen foretages, 
mi balsaarket nsrmest rulles ud 
over styroporoverfladen. Ti en 
hjselper til at holde den fri 
balsakant oppe, mens man "tape- 
serer" fra f.eks. forkanten.
Der mi ikke laves fejl - kon- 
taktlinen fanger nemlig. Si har 
man forst; anbragt fineren, kan 
den ikke lengere loftes op og 
flyttes. Montaktlimen harder 
dog forst belt efter et par da- 
ges henliggen. Montaktlim:kan 
give er, perrere og lettere vinge 
end hvor limningen foretages 
ned hvid lim.

Sifremt metoder. med kontakrt- 
lim ar.ver.des, kan man evt. an- 
bringe bagkantslisten for be- 
.̂lffldning af vingen. Bagkantsli- 
smen skal da tilstores og pud- 
ses i flugt med styroportomen 
ir.den bekladning foretages.

INSTALLATIONER
Iovrigt kan det, hvadenter. 

der bruges hvid lim eller kon
taktlim, lonne sig at foretage 
installationer inden vingen be- 
klsedes. Man lean f.eks. store ud 
hvor klaptrekanten skal sidde 
og montexe dem'.e. Kanalen fra 
sei-vo til klaptrelcant kan laves 
samtidig, f.eks. pi den made, 
at man fra vingeroden og ud til 
klaptrekantens hul forer en 4 
mm jernstang med varm ende igen 
-nem styroporen. Stangens ende 
varmes moderat et par gange, 
indtil den er kommet igennem,

fortsasttes side 22.
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Alle der flyver modelflyvning, 
onsker vist pa et eller andet 
tidspunkt at bygge en fuldstaen- dig anderledes model.
Dette tidspunkt kommer vist 
for de fleste i begyndelsen af 
deres modelflyvekarriere. Dette skete ogsa for Jergen Olsen 
Comet, da han i 1962 byggede sin 
forste eksperiment 'Team-Racer der 
absolut ikke blev nogen sukces.
Ku her i 197o, mange T/R lob og 
konkurrencer senere forsagte han 
sig igen med ovenviste.
Modellen er bygget af lo mm bal
sa i planet og forsynet med en 
solid abaohiforkant i yderste 
vinge. Kroppen er bygget med 
abachictutch og lo mm balaplader.
Motoren er en Super-Tigre g.20 
der er anbragt sa den skubber- 
altsa pusher-systemet. Da det er 
nasten umuligt at fa en S/T med 
frontindsugning til at kore den 
"anden" vej, har Jorgen 01 Jen 
mattet skasere en pusher ? I Sj 
propel,-de 8-J i stigning, fordi 
teorien foreskriver en smule 
hejere stigning end i normal 
drift.

Grunden til at planet sidder sa 
lavt, er fordi det ville have v®- ret vanskeligt at starte motoren, hvis planet havde siddet i motor- 
aksen.
Motoren er monteret i en gammel 
Pomadi-pan og tanken er fra Amphe- 
tamine-Annie (se MFN nr.7)Ved jomfruflyvningen abenbaredes 
et par meget slemme fejl ( det 
kunne faktisk ikke kaldes en rig- 
tig flyvning idet modellen snurre- 
de rundt om sin lineakse et par 
gange, landede og snurrede igen

„we ain’t paid 
no whisky-tax 
since 1792”

forhv. idol.

rundt og sluttede med at beskadi- 
ge nffisen) Modellen kunne ret og 
reelt ikke flyve.
Hovedarsagen til den manglende 
flyvedygtighed lsgges i at der 
er for meget planareal foran 
linerne, der ogsa ligger for langt 
tilbage i forhold til kroppen.
Jergen Olsen vi'l nu udstyre mo
dellen med to halebomme, sa ;den 
vil komme til at minde en del om 
De Bavilland Venom.
Ku er det ikke meningen med den- 
ne artikel at man skal more sig 
over Jorgen Olsen og hans model, 
men tv«rtimod alvorligt folge 
hans eksperimenter, for vi agter 
her i blade t at bringe aendringer- 
ne af modellen efterhanden som de 
sker.-For der er sandelig noget 
at l®re.
Denne models proportioner kan ba
de tjene som skreek og advarsel, men ogsa som en enorm inspiration 
til at bygge noget originalt-Jeg 
er selv startetl

Hans Geschwendtner
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Α2 MODELLER

af Jorgen Larsen

A2-modelleme har ikke ssn- 
dret sig i lo ar - A2-flyvnin- 
gen er dad!

Siger nogle.
Let forste er mdske rigtigt 

- Jorgen Larsen har i nedensti- 
ende artikel tru3cket tre helt 
enestiende A2-modeller frem til 
gennemgang. Hans konklusion er, 
at A2-modelleme har ikke ud- 
viklet sig udover det plan, der 
for ti dr siden blev fastlagt 
af disse tre modeller (og andre)

Til gengcsld er der i'oregdet 
en udviicling pd andre omrdder - 
meet so.endende og frugtbar· er 
den udviicling, der for tiden er 
igang med de "termiksikre" ho j- 
tart skrogssy sterner. Let er et 

emne, vi vil vende tilbage til, 
ndr der i'oreligger nogle flere 
resultater fra pralctiske prover.

Let er svasrt at sige noget, 
der iklce er sagt far. Let er og- 
sd svart at lave en model, der 
ildce i det mindste ligner andre 
modeller. Let Icunne derfor v-rre 
interessant at fremdrage et par 
modeller, som de fleste pd et 
eller andet punict har lcopieret. 
Jeg har her valgt tre A2-model- 
ler, der i hvert fald har de 
farste lo dr pd bagen, og som 
dog ikke pd nogen mdde syne s at 
vssre blevet "oldsager". Allige- 
vel vil jeg tillade mig at kal- 
de de tre modeller for klassis- 
ke, idet mange stadig kopierer 
dem og ldner et og andet fra 
dem.

Aquila
Ben absolut interessanteste 

model er uden tvivl svejtseren 
H. Thomanns "Aquila", som - 
foruden at vare teknisk avance-

ret - ogsd er en sardeles smulc 
model, hvilket mdske iidce frem- 
gdr helt tydeligt af min teg- 
r.ing. Han logger sikkert straks 
mssrke til den asymmetriske vin- 
ge med foranstillet turbulens- 
trdd og raodellens lange moment- 
arm. Ben asymmetriske vinge be- 
virker, at modellen kan karve 
meget srrcvert uden at si degli
de. Teorien bagved er ikke vi- 
dere indvilclet - de fleste er 
vel klar over, at den planhalv- 
del, der flyver yderst i kur- 
ven, flyver med sterre hastig- 
hed end den inderste, hvorved 
krsengning opstdr mec deraf fal- 
gende sideglidning. Served for
ages modstanden (mere eller 
mindre), men ved at give den 
inderste (og langsoraste) plan- 
halvdel mere areal ophasves op- 
drift suligevagten.

Under haj starten kompenserer 
man for asymmetrien ved kurve- 
klappen, og der er naturligvis 
kontravagt i den mindste plan- 
halvdel. Samae princip var an- 
vendt pi Arne Hansens LM-vinder 
fra i960.

Len i'oranstillede turbulens- 
trid har i tidens lab vaeret an- 
vendt af en hel del, men er i 
grand en ikke sserlig praktisk. 
Jeg si engang en "Aquila" uden 
denne flyve ganslce fremragende
(til LM 1961), si ___ Le tyske
S.P.L. helbalsa modeller med en 
spffindvidde pi 2.4o m bruger og- 
si denne form for turbulator, 
men det er under alle omstaen- 
digheder vanskeligt at fi den 
anbragt i den rigtige position.

Pi et vist tidspunkt sagte 
man at lave si stor momentarm 
som muligt, men det holdt dog 
op igen - man har muligvis haft 
for mange braekkede bagkroppe.' 
Aquilaen har ogsi en ganske pan 
lang bagkrop, som uden tvivl 
vil afstedkomme problemer for

en evt. bygger af modellen. Len 
bestir af et enkelt lag 1 ,5 mm 
balsa rullet til et rer ved 
hjaelp af en masse spanter (for 
hver 7,3 cm). Balsaen slibes 
naturligvis tyndere mod -iale- 
planet (1 mm), og roret bekls- 
des udvendigt med tyndt japan- 
papir. Konstruktsren anbefaler 
et stykke 1,5 mm balsa pi 76 x 
91o mm mea en vsgt af 29-3o. g. 
Jeg vil her tilfaje, at hvis 
nogen skulle have lyst til at 
bygge modellen, vil jeg anbefa- 
le at bruge to stk. 0,8 mm bal
sa til re ret, der endvidere bar 
vaere beklaedt ind- og udvendigt.

Pi tegningen af Aquilaen be- 
marker man ogsi den usaedvanlige 
fastgarelse af planet til krop- 
pen, og at tippeme er aftage- 
lige. Skitsen skulle vsere tyde- 
lig nok til at anskueliggare 
denne "naglehulsbefeestigelse". 
Bem&rk iavrigt de to smi skruer 
hvis hoveder fungerer som styr 
for planet, si det sidder rig
tigt. Uir planet er anbragt, 
sidder boltens hovede i det 
smalle stykke af ibningen, men 
i tilfaelde af kollision skubbes 
planet frem og bolten ryger ud 
af duralpladen, hvorved planet 
er frigjort.

Tippeme sasttes pi central- 
planet ved hjaslp af smi dural- 
tunger. Por at undgi at tippeme 
sndrer indstillingsvinkel er 
der et stykke 2 mm pianotrid 
som styr.

Alt i alt er Aquilaen en me
get avanceret model, som ikke 
engang overgis her i 197o. Hvis 
nogen skulle have lyst til at 
bygge modellen, kan de fi teg- 
ning i fuld storrelse gennem 
Aeromodeller Plans Service. Be 
her viste skitser er hentet frs. 
denne tegning.-
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Pjerri 83
Den naeste model lean ogs& f As 

hos APS. og er mserkvsrdigvis 
dansk., Det drejer sig om Barge 
Hansens Pjerri 83, der isasr i 
hegyndelsen af tresserne gjorde 
sig stserkt gsldende. For en 
gangs skyId kan man vel her si- 
ge, at der er tale om modeller, 
der iklce har meget tilfslles. 
Aq.uilaen og den russiske model 
vii-ker meget forfinede i for- 
hold til den danske Pjerri, der 
jo var konstrueret til det meget 
omtalte klima pA disse bredde- 
grader. En omhyggeligt bygget 
Pjerri 33 er faktisk temmelig 
svssr at slA i stykker i bluest, 
og passer man samtidig lidt pA 
vaegten, er der ogsA tale om 
ganske psne prsstationer en 
stille sommerai'ten. Endelig be- 
virker- den enlcelte v-form, at 
modellen er nem at trimme i 
kurvet, og sA er det jo ogsA 
neat at lave en jig til planer- 
ne.

PA skitsen ses det, at mo
dellen har v-form i haleplanet, 
hvortil ska! siges, at Barge 
senere flaj med lige haleplaner 
og opnAede lige sA gode resul- 
tater som tidligere.

Planet sanies med en tunge 
af krydsfiner, der er lamine- 
ret i den rigtige v-l'orm af o,5 
mm krydsfiner. Det er dog nem- 
mere at lave en duraltunge af

1,5-2,0 mm, hvorved der bliver 
bedre plads i profilet. Vingen 
er ellers meget solid, hvilket 
fremgAr af profiltegningen, der 
desvarre ikke er helt nojagtig, 
da de originale profiler er ble- 
vet vak for mig. Den blandede 
fyr/balsa opbygning er temmelig 
upAvirkelig over for sammenstad 
med andre genstande. Alt i alt 
kan man sige, at Pjerrien er en 
virkelig gennemkonstrueret og 
gennempravet model, der er byg
get og flajet af mange andre 
end Barge selv.

Averijanovs A2
Den russiske model, der altsA 

vandt YH i 1961, er en vi'dere- 
udvikling af Juri Sokolovs A2- 
nodeller, der gav ham to anden- 
pladser ved YM i 1958 og 1959· 
Averijanovs model adskiller sig 
fra Sokolovs ved en starre 
spandvidde og et mindre haleplan 
Rent opeygningsmassigt er Ave
rijanovs model mere traditionel 
end den anden, idet f.eks. alle 
ribberne ferhen var lavet af 
0.3 nun krydsfiner med 1,5 mm 
brede "capstrips" af samme ma- 
teriale. las semes A2-nodeller 
har siden 1931 faktisk ikke an- 
dret udseende, det mest karak- 
teristiske trsk er naturligvis 
den haje dural-nssefinne (1,5 
mm) og det trapes-formede hale- 
plan. Hsesefinnen har her i lan-

det vundet stor udbredelse, og 
jeg kan da nsvne, at den model, 
jeg flaj med til DM i 1933 var 
forsynet med en sAdan - dog af 
3 mm krydsfiner. Grunden til 
dens anvendelse skulle vare a- 
get "styrbarhed" under hajstar- 
ten, men det er under alle om- 
standigheder meget teknisk udi 
Besynderligt nok anvendes ogsA 
v-form i haleplanet, uanset det- 
te giver mere besvarlig bygning.

En interessant detalje pA 
den russiske model er hajstarts- 
krogen, der er hsngslet et styk- 
ke oppe pA nasefinnen. Krogen 
stAr i direkte forbindelse med 
kurveklappen, sAledes at kurve- 
klappen neutraliseres under 
starten, mens krogen er vippet 
frem. NAr modellen udlases, 
vipper kr-ogen tillage og kurve
klappen slAr ud.

Alt i alt er der her tale om 
tre A2-modeller, der tydeligt 
har pAvirket mange konstrokta- 
rer, og som ikke vil satte evt. 
byggere tillage, hvis nogen 
Skulle finde pA at lave en af 
disse modeller idag.

I et kommende nummer vil jeg 
trakke nogle wakefieldmodeller 
frem, som besidder nogle af de 
samme kvaliteter som de her om
talte modeller.

largen Larsen.

Det haender, 
at hun 

flyver A 2 
-m ed STRATOS

Byggesset, kr. 47,-

B A N G ’·  H O B B Y  T E K N I K
HOLLOSEGADE, 17. HQLLOSE pr. 3210 VEJBY
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fortsat fra side 16 _______ STYROPORVINGER
og stangen skal naturligvis 
styres nojagtigt, f.eks. ved at 
hvile i en gennemboret klods. 
Nir vingen er beklsedt, er det 
benageligt, at installationen 
er klar til den endelige frem- 
stilling af Iclappexne.

BEKUEDNING 3.
Vi skal herefter omtale end- 

nu en beklsdningsmetode. I)en er 
vanskeligere at gennemi'0re fejl 
-frit, men den kan til gengsld 
give bade en meget srauk og me- 
get stserk vinge.

Foret skal ksmen have en 
balsabagkant. Vi holder rod- og 
tipribbe pi plads og marker lo 
eller 12 mm af fra bagkanten. 
Styroporbagkanten fraskseres og 
snittet padses rent.

Der limes en balsaliste pi 
med hvid lim. I/sg vingen med 
bagkanten mod et plant underlag 
og an’oring listen, si den flug- 
ter med vingens underside. Si. 
kan man bagefter nojes med at 
bearbejde listens overside til 
den flugter med oversiden, ved 
nj-'lp af laiiv, dcrefter med pud

seklods. fjogle bruger at be- 
klffide styroporksrnen som den er 
men indlag af balsabagkant gi
ver normalt en mere robust vin- 
6e·

Forkanten beklades forst.
Der tilskeeres et stykke balsa- 
finer, si det vil kunne dskke 
forkantsrundingen af vingeksr- 
nen. Det lsegges mindst 1/2 time 
i vand. Derpi kan det uden at 
revne Isgges rundt om forkanten. 
Det holdes pa plads af en rcekke 
klsebestrimler, der gar helt 
rundt om nasen og godt ind pi 
styroporen. I denne tilstand 
lsgges vinge med forkant til 
tone mellem sine skaller, der 
presses sammea. af nogle boger.
Vi fir pi denne mide en facon- 
nssse. Inden den tages af, teg- 
nes en streg pi vingens over- 
og underside for at markere det 
oraride, der dsekkes af nnsebe- 
kladningen og som skal have lim. 
Der anvendes hvid lim, nssebe- 
klsdningen lasgges stramt pa, 
fasstnes atter med tape og laeg- 
ges i pres igen. ITir nssebeklmd 
-ningen er tor, snores kanteme 
helt retlinede, hvilket er et 
pillearheyde, men det klares.

Vi starter nu beklmdningen

af en vinges underside. Ksemen 
lmgges pi ryggen i sin skal. 
Balsafineren laegges sammen og 
hasftes til hinanden med tape- 
stykker pi tvmrs af samlingen, 
og det hele tilsk'tres, si det 
dsekker vingens underside med o- 
verskydende 5 mm. Den kant, der 
stoder op til nassebekl-sdningen, 
skal have perfekt pasning.

BekLsdningen tages af, og 
med tapestrimlerne som hsengsler 
ibnes de tilstodende kanter. 
Disse gafores celluloselim (UHU 
kart eller ..yma G), hvorefter 
beklsdningfen liBgges plant ud, 
sileaes at der efter torrir.g 
dremkonaer et fir.erarr, der nu 
skal taoeseres pi vingen. Arket 
lagges op mod nssebeklsdningen 
og hsdmes til denne med tape- 
strimler pi tvsrs af samlingen. 
_er?i ..sngsies beklmdningen op, 
si li~: ant erne mod nrsebeklsd- 
nir.gen lsgges frit. Denne dob- 
oelte limkant dsekkes nu hele 
vejen med en smal tape-strimmel 
der skal forhindre, at den fir 
o i -s r z den kor.tak’clin, der nu 
oifores styropor’aemen, bagkan
ten og oeklidningen. Anvendt 
kor.naktlia i aerosoldise. Bfter

fortssttes side 29·

Det hoender, at folk 
star i ko for at fa 
verdens bedste balsa 
-  Hos Pedersen i

Model & Hobby
Frederiksborggade 23 
Kobenhavn K 
Tlf. (01) 14 30 10.
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Erik Dahl Jensen

hjemmelavet
GIASFIBERPROPEL

Formen til de propeller jeg ste- 
ber er lavet efter hjemmelavet 
trsepropel, men alle stive propel
ler kan benyttes og formen er op- bygget pa falgende made:
Propellen er understettet med 

modellervoks pa en 1 mm acryl- 
plade. Det overfledige voks skas- 
res vsek som vist pi figurerne 
1,2 og 3.

PwirELFIS. 1 1

del, sa den kan holde til tryk 
med en skruetvinge under steb- 
ning af propellerne.
I forsidehalvdelen skasres der 

i forlangelse af tipperne en 
rende til glastradene fig 6 
og 7· Formen skal nu gnides ind 
i shellak, og skulle efter endt 
t erring af lakken vasre klar til stebning af glasfiberpropeller.

kg i 1 kg-diser og ca 10 kr pr. 
kg i 5 kg dunke, men jeg vil tro 
at K 3ooo type EP 2, som de fleste 
farvehandlere har til 12,85 pr. 
kg kan bruges.
Til armering i propellerne, bru- 
ger jeg meget tykt glasvav, som 
klippes ud i firkanter pa ca. 3o 
x 3° ci, hvorefter jeg trsekker 
tradende ud efterhandes som de bruges.
Som slipmiddel bruger jeg lo- 
15 gram autovoks oplest i en 
i  liter tetraklotkulstof, som 
smeres pa formen med en bled 
klud.Medens dette damper af i

I 7 7

FIG . 7.

p'&a

Plade, voks og propel bliver nu 
pudret med meget tyndt lag tal- 
kum, hvorefter en 6 mm X-finers 
ramie pi. ca. 25o x 7o mm og 5° 
mm hej bliver stiftet sammen sa 
den kan adskilles igen.Denne fasst- 
nes nu omkring propellen til pla- 
den med lidt voks og det hele fyl- 
des nu med gibs som vist pa fig.
4. Gibsen er modelgibs der ikke ma udreres for tykt.
Nar gibsen er hsrdnet vendee formen og acryl og voks., f jernes 
mens propellen bliver i formen.
Rammen skilles lidt fra, haves 
og trykkes igen sammen-Det hele 
pudres igen og fyldes med gibs.
Efter haerdningen tages rammen h 
helt af og formen skilles forsig· 
tigt ad. Dette er vist pa fig.5.I den halvdel med oversiden bo
res et hul gennem det hul der i 
forvejen er i propelnavet det 
skal vasre 8-lo mm altefter hvad 
paspasndingsanordning man har pa sin motor.
Nar dette er gjort sasttes for
men til terring i ca. 2-3 uger.
Nar formen er gennemter limes 
der en dyvel i hullet man har 
boret, sa det passer med hul
let i propellen og limer deref- 
ter en kasse om hver formhalv-

FI <3. -5

G-i as

Fl&.S

Der findes ca. 5° typer polyester. Til propeller bruger jeg 
den type der bruges til bade, 
den skal vaere hard og sejg.
Den bestir af 3 ingredienser 
der skal blandes, nemlig poly
ester, katalysator og accelera
tor. Det er kebt her i Arhus hos 
Kemi-Coat og koster ca 12 kr pr.

5-lo minutter blander jeg poly
ester og haarder sammen.
Blandingen bestar af: 4 teske- 
fulde polyester, teskefuld 
katalysator og 3 draber accelera
tor. Polyesteren og katalysator 
omrores i ca. 1 minut hvorefter accelerator hseldes i og omrores 
ligeledes i 1 minut, dereftbr 
hseldes 1 teskefuld af blandin
gen i forsideformen sa hele 
"propellen" deskkes.
Nu traskke6 der 4-5 tride ud af 
vesvet, lasgges i formen, og 
trykkes med teskeen til det er 
gennemveedet, og igen tager man 4 
-5 trade, der klippes over pa 
midten, trykkes ned i polyeste
ren, og endnu en gang 4-5 trade i fuld laengde der ogsa trykkes ned.
Ind imellem ma man dyppe teskeen 

i polyester for at sikre sig at 
tradende er fuldstasndig gennem- fugtet. Det er vigtigt at tradene 
filtres godt for at undga at 
propellerne flaskker. Alt i alt 
bruges der ca. 2-2-J teskefuld po
lyester til en 7 x 8 propel.
Formen ssettes nu sammen med en 
skruetvinge, der tilspaendes lang- 
somt og efter en halv time til 
tre kvarter skilles formen atter 
og propellen tages forsigtigt ud 
og klippes ren for overflodig 
polyester. Formen torres ren med 
en tor ter klud, og propellen 
lasgges igen i formen og skal her- 
efter sta tilspeendt i den 8-lo 
timer da propellen kan sla sig.
Propellen nar ferst fuld styr- 

ke efter 3-^ dage.Farvede propeller har jeg lavet 
en del af og eksperimenteret en 
del-dog undtagen med kabte spe- 
cielle polyesterfarver. Alle u- 
organiske terfarver kan bruges, 
men heist ikke overstige lo-15 
% af polyestermaseen. Studiefar- 
ver ( oliefarver i tuber) kan ogss 
bruges medens 1 drabe kuglepenne 
blask giver pasne transperante far- 
ver. Erik Dahl Jensen



in d en d ors DM ^
TALSACTe AC V&R STUl£!

a( PER GRUNNET
Bette ars danmarksmesterskab 

for indendarsmo deller blev det 
hidtil bedste. Konkurrencen var 
fra forst til sidot prmget af 
gode prsstationer, fine flyve- 
forhold og en behageligt afslap- 
pet atmosi'iere.

Konkurrencen var opdelt i to 
perioder, hvor deltagerne havde 
ret til tre starter i hver. Man 
har ikke mulighed for omstart i 
indendors - avert forsog er 
bindende - til gengseld udgores 
resultatet fun af summen af de 
to bedste af malcsimalt seks 
flyvninger.

Efter de forste tre starter, 
var stillingen i den lille Bl- 
klasse ret overraskende, idet 
Kjeld Kongsberg, der floj sin 
forste indendorskonkurrence, li 
i spidsen. lige i haclene iiavde 
nan Niels Roskjser. By regard var 
endnu ikke rigtigt kommet i 
gang, si bans tredieplads var 
nmsten bedre end ventet. Sidst 
kom vinderen fra sidste ir og 
derfor favoritten i&r - Thomas 
Vmth.. Han havde lavet to hele 
kiksere og en halv.

I B2, den Internationale 
klasse, var der fiejet tre ti- 
der over 7 min. Thomas Koster 
havde en - og forte med 14.06. 
per Grunnet havde en anden og 
li ni. 2 med 13.o2. Og endelig 
stod Thomas Visth for den tre- 
die - og IS. nr. 3 med 11.43· 
Hienstmdt IS som nr. 4 med et 
fint score pa 11.ol, mens 
Steen Agner og Kjeld Kongsberg 
sluttede listen uden at vmre 
kommet rigtigt i trim.

Efter anden periode havde 
Thomas Vsth fuldstssndig vendt 
billedet i Bl. To flyvninger 
pa over 5 min. gjorde ham til 
suvercon vinder. Kongsberg be- 
holdt dog andenpladsen, skont 
LyregSrd truede ham voldsomt.

I B2 var stillingen helt u- 
afklaret efter den femte flyv- 
ning. Thomas Vsth forte med 
14.o9, Koster var nr. 2 med 
14.06 og Per Gronnet kom som 
nr. 3 med 13-31. Det gjaldt om 
at forbedre den dSrligste af 
de to flyvninger, der udgjorde 
denne sum. Og her var det let- 
test for Grunnet, idet hans 
bedste tid var 7.45» Kosters

var 7.3o og Vceths 7.13* Det var 
virkelig spsndenae.

Grunnet startede forst. Hans 
model virkede noget trffig og nie- 
de aldrig loftet i salen. Desu- 
den drev den ind over tilskaer- 
ne, hvo’r luften var ret urolig. 
Ben landede pS tilskuerbeenkene 
ved 5.13 - det var ingen forbea
ring.

S& floj Thomas Vsth. Hans mo
del steg nasten ikke - heller 
ikke den niede loftet. Til gen- 
gmld blev den bsngende i samme 
hojde meget lsnge og det sa ud 
til at olive endnu en 7 min.- 
flyvning. Det gik dog ikke - 
da modellen forst begyndte at 
synke, gik det meget hurtigt - 
5-46 - ingen foraedring.

SS blev det endelig Thomas 
Kosters tur. Han havde som ssd- 
vanlig Chir det gslder inden
dors) havareret sin model. Og 
takket vsere hans energi var 
det ogsS lykkedes ham at repa- 
rere og lyntrimme under, sidste 
start. Oa modellen kunne holde 
til og flyve med fuldt optu-sk 
var dog et Sbent sporgsmSl.

DA THOMAS KOSTER 
OVERRASKENDE 
SLOG TIL 
OG STARTEDE...!

Thomas slap modellen og den 
stak energisk snuden i vejret 
- og stallede snart efter. Tho
mas niede lige at lave er. hv_r- 
vel, der standsede stallet, og 
modellen startede ufortrodent

RESULTATER

Bl.
1. Thomas Vsth 0.15 0. o3
2. Kjeld Kongsberg 3.24 2.34
3. P i lyregird 1 .4o 0.00
4. Fuels Rockjasr 2.5o 3.32

BZ.
1. Thomas Koster 6.36 7.30
2. Thomas V$th 7.13 4.333. Per Grunnet 7.45 5.17
4. Erik Fienstadt 3.2o 6. 41
5- Kjeld Kongsberg 0.00 0.00
6. Steen Agner 2.13 0.00

forfra pi sit stig. Berne gang 
gik det noget bedre, idet den 
kom et par meter op, for nsste 
stall viste sig. Thomas valsede 
rur.at pi. gulvet og vred bander 
- hvilket dog ikke var nodven- 
digt. for .odellen Idaiede selv 
arterne de/.ne gang og lagde sig 
sa-tidig paer.t tilrette i salen. 
Derefter uortsavte flyvningen 
perfekt, og -erst ved 5.43 
far.dt -odellen det rineligt at 
lar.de -iidt :i gulvet.

Det augjorde saner. - Thomas 
Koster blev for ar.det ir i trek 
danmarks-.ester med ir.der.dors- 
modeller. Hvilket var fuldt for- 
tjent.

Efter rer traditionsrige
k'n.o:.____n i samme prs-
rcrer k:;_n ..vert ir. idet de 
tidligere vindere sdeimodigt 
^ds=nter der. iger., skiltes man 
med 1 rivet on at komne iger. til 
nsste ir.

Per Grunnet.

kvis du - efter at have last 
rente r eke rat - skull e vtre ble- 
vet ir.teresseret i at bygge in- 
der.dorsnodeller, .ran vi henvlse 
dig til vor artikel om ement i 
nr. d.

kan .car. kobe bygge sat til en 
ir.der.doremodel i Anerika. Hvis 
det nar interesse, kan man fi

i.o5 5-05 5-33 0.00 10.53
5.33 3.45 0.00 0.00 7.233.21 3-03 3-38 3.39 7.17
2.15 2.o5 2.59 l.ol 6.31

5-45 6.22 5.34 6.48 14.18
4.3o 6.56 &.03 5.46 14.09
5.46 5-36 3.55 5.13 13.31
4. 2o disk 6.27 5.4o 13.o8
6.13 6.0I 3· 56 5.24 12.14
5.16 6.00 4-36 4.36 11.16

nrcere oplysninger hos Steen 
Agner og Kjeld Kongsberg.
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SOIMMEIRLEJREN /

- et1 d a g
Flyvestation Vandal, dannede lige- 
som de forrige ar, rammen om den arlige modelflyvesommerlejr.
Lejren var iar arrangeret af FF- 
Unionen og Idnestyrings-Unionen, 
der tilsammen stillede 70 deltag- 
ere - dog var der ogsa enkelte 
fra EC-Unionen samt nogle svensk- 
ere.Flyvevabnet havde opsat nogle store 
telte, der tjente som lejrkon- 
tor, som byggetelt, som opbevarin- 
gstelt og som supplement til 
"kostalden" der er en almindelig 
sovesal. Til campister var der 
indrettet en campingplads. Det 
ma her vsere pit sin plads, at takke flyvevabnet for gsestfrihed, 
og samtidig udtrykke enske om vi 
ma komme igen neeste ar.
Deltagerne pa lejren ankom i 
lobet af lordagen - og for de der 
enskede det, var forste maltid pa 
Vandel Kro kl l8oo.Det varede ikke mange minutter for 
byggeteltet var indvaderet...
Sondag morgen var der briefing, 
pa hvilken lejrchefen, Jens 
Geschwendtner, bod velkommen.
Straks derefter gik iorste kon- 
kurrence igang, neralig KIM-kon- 
kurrencen. For ikke vidende kan 
det oplyses, at det er konkurrence 
om den smukkest byggede model.

KLM
Sen samlede omkring 100 modeller 
af alskens typer, af hvilke 
Niels Roskjffiri Wakefield vandt foran Svend G Frederiksens A-2er, 
og tredje blev Roskjser, igen med 
en Wakefield.Sondag eftermiddag var tidspunktet 
inde til afviklinger. af "Fredericia- 
Slaget" en combatkonkurrence der 
afholdes udenfor sommerlejren.

Fredericia-slag
Der ankom 9 deltagere, og efter 
mange fine kampe -standarden 
var meget hoj- karedes Hans- Jorgen Nielsen,Holbeek, til vinder 
foran klubkammeraten Jorn Rasmus
sen. Tredjepladsen gik til Erik 
Albani Jensen fra den arrangeren- 
de klub, Fredericia.
Sondag aften blev den forste 
periode i klasserne A flojet- 
samt en runde i Stunt.
Den absolut storste aktivitet 
fandt sted i byggeteltet, hvor 
der sad ca 30 mennesker med blaf- 
rende orer ( Stereo-anleegget! !) 
i en salig stank af balsa og dope.
tfeste dag, mandag, var energien i 
byggeteltet uformindsket - der

skete kun 6n ting af konkurrence- 
SKSsig betydning: Fodboldkampen 
mellem Fritflyverne og IAnebis- 
serne. Kampen rasede, tilskuerne 
brolede ( der blev vist fantas- 
tisk fodbold !!) og rundtosserne 
vandt ( selvfolgelig ) med 3-2

FINT VEJR
Tirsdagen oprandt med herligt 
flyvevejr - og en vis herre tog 
ved folk, der med vilde ojne 
forsvandt ud pa feltet.Der blev flojet 6n omgang speed,
2 heats i T/R og pa fritflyvning- 
sfronten blev der flojet 2 starter 
i alle klasser. Flyvningen fort- satte til det var totalt morkt, bl.a med et rekordforsog i 5 com 
speed....det mislykkedes!
Den hektiske flyvning tirsdag, 
satte sit spor pa energien om 
onsdagen. Den storste energi blev 
stadig ydet i byggeteltet, i 
Billund friluftsbad og pa Chuck- 
glider trimning .

CHUCK
Dette skyldtes at Chuckglider 
konkurrencen var udskrevet til 
onsdag aften. Der fremmodte 26 
mand, der med svingende arme, 
forbandelser etc karede Leif 
Voulund Andersen til vinder med 
371 sek, foran Iyregaard med 332 
sek, skarpt forfulgt af Zetterdahl 
fra Sverige med 331 sek, Koster blev nr 4 med Flemming D i hsslene. 
fin enkelt deltager forsogte at 
svindle ved at komme raketmotor pa 
chuckglideren.
Torsdag formiddag blev T/R-finaien 
flojet - her vandt Jorgen Nielsen/ 
John Mau med 10:08 pa 200 omgang. 
Ra andenpladsen kom Poulsen/ Lod- 
berg med 11:16 og tredje blev J
_______________ TR-finale
Geschwendtner/N E Hansen med 14:20. 
Heatsde var henholdsvis : 4-,36,5,36 
o g 6 ^ 0 K ^ ^ —

Combat________________
Cm eftermiddagen blev somraerlejr- 
ens combat-konkurrence afgjort:
1. pladsen gik denne gang til 
Jorn Rasmussen der efter en fan- 
tastisk spsndends finale slog H- 
J Nielsen. Ra tredjepladsen kom 
Bjarne Bertelsen der i kampen om 
tredjepladsen slog Lyhne-Hansen. 
Torsdag aften blev itritflyvningen 
flojet fajrdig:
I A-l vandt Claes Martensson (S) 
med 587 sek foran landsmanden

______________________ A1.
Michael Borell med 528 sek og pa 
tredjepladsen kom Karsten K Niel
sen, kan opnaede 470 sek.
Klasse A-2 begynder blev vundet 
af Iars S Jensen med 341 sek, 
efterfulgt af Henrik Andersen med 
291 sek og tredje blev Bob'Iarsen

A2 beg:Qc3>A2eks·
A-2 ekspert, der var en usedvanlig 
stor klasse, gav sejr til John 
Fetterson (S) med 879 sek, forful
gt af Finn Bjerre med 853 sek. Nr 
3 blev svenskeren Michael Borell.

C2.______________________
Wakefieldklassen vandtes suversnt af Jan Zetterdahl (S) med max 900 
sek, foran K-E Lundin (S) med 
813 sek, nunmer tre blev ogsa en 
svensker, det var Lennart Hansson der opnaede 738 sek.
Klasse D -gasnotormodeller- vand- 
tes af Carl Gerstrem med 883 sek,
_____________ D1&2.
andenpladsen gik til Jan-dle Ake- 
sson (S) ned Sl4 sek og tredje b- 
lev Flemming D med 556 sek.: 
ZetTerdahl denonstrerede ievrigt 
en sksg gunninotormodel, der floj 
ved at baske med vingerne - den 
floj fornidabelt!!
Der clev ogsa flojet Stunt: Midt 
under perioderne, cegyndte det at 
styrtregne - sa alle pakkede sam- 
men og styrtede hjem til grill- 
fa offeree ! -sa var den konkurrence 
overstaet.

STUNT
"inder af Exspertklassen blev 
Leif Eskildsen med 6556 pts for
an Jem Ottosen med 2759 pts.
Z Hegynderklassen vandt Mau med 2683 pts foran Niels Iyhne- 
Hansen der fik 840 pts og tredje 
blev Jorgen Stoffer Nielsen med 
660 pts.
Der blev ogsa forsogt rekordfor- seg med en Dyna-jet -alt fungere- 
de- undtagen modellen, den breendtei
Fredag blaste der en strid blast, 
sa flyveaktiviteten dalede til nul. 
Det eneste der skete, var at Skala-

Skala

konkurrencen blev afholdt. Her 
deltog Thomas Nielsen med en 
Spitfire. Modellen blev bedomt, 
men kunne desvarre ikke flyve pa 
grund af blsesten. Han opnaede 25 
pts.
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Trods blassten, var der ingen ve;j 
uden om Maraton-konkurrencen, den 
giver et solidt grundlag for p0L- sefeaten.
____________ MARATON
Efter en hektisk times asen og 
masen vandt John Petterson (S) 
med hele 1009 sek (A-2) foran 
Jens Gerstrom med 972 sek ( ? )  
og tredje blev Niels Lyhne-Hansen 
med 922 sek (Chuck) -straks efter 
maraton, startede pOLsefesten.Der kunne nydes 01, Sodavand og 
lffikre polser fra SAS-catering.

0L & P0LSER -  -  -  & 0 ~β.μ β ο β μ η Μ···········1··········'·····11·
Den obligatoriske elstafet gav 
revanche til fritflyverne, der 
vandt med tiendedele foran rund- 
tosserne. Der var tryk pa hele 
tiden (sserlig pa brandpumperne) 
og de sidste fandt dynerne ved 
3-tiden om morgenen.
Lordag formiddag blev Speed- konkurrencen afsluttet. Det

SPEED
endte med at Jens Geschwendtner 
vandt med 190,5 km/t foran Niels-Erik Hansen med 190,5 og Leif Eskildsen blev tredje med 
189,5 km/t -close race! Pointsturneringen blev indi- 
viduelt vundet af Lyhne-Hansen 
med 51 pts, foran John Mau med 40 pts og tredjepladsen blev 
desdt lob mellem Eskildsen og

Points_________________
Bjarne Bertelsen med 36 pts. 
Holdpointsturneringen blev vun
det af Eskildsen-Geschwendt- 
ner-John Mau med 109 pts for
an Bjerre-2 x Gerstrom med 61 
pts og tredjeplaceringen gik til 
Flemming D-Leif Andersen-Soren 
Jensen med 57 pts.
Folgende firmaer havde bidraget 
til en meget fin prsmiesamling: 
lb Andersen (Grauphner), DMX, 
Casco-lim, Model & Hobby, lyma, 
Fredericia-Hobby, Dana—lim, Sven 
E Truedsson, Schweizer-Ur Import, 
samt Castrol-Olie, der desvmrre 
ikke naede frem til uddeling.
Vi takker alle firmaerne for Deres 
venlighed.
Efter prsmieoverrsekkelsen tog 
NK fat, og de fleste sommerlejr- 
deltagere blev engageret i denne 
forbindelse.
Tilbage er bare at sige tak for 
iar og udtrykke habet om gensyn 
pa sommerlejren 1971.

Jens Geschwendtner

(S I. © rb s p ro g .

Nar vi vender botten, 
vll de forste  
-  nodvendigvis- 
bllve de sidste.

SYMPOSIUM
For nogle §.r siden oprette- 

des i USA en forening kaldet 
"National Free Flight Society" 
eller kortere og mindre pom- 
pest NFFS.

Denne organisation, som vel 
nsrmest ml betegnes som en sam- 
mensluining af seriost arbej- 
dende fritflyvningsfolk, forso- 
ger at stimulere interessen for 
sagen ved at udgive et tids- 
skrift, afholde kohkurrencer og 
mange andre prisvsrdige ting.
Et fremstod, som ml have mere 
end lokal amerikansk interesse, 
er de svmposier, som NFFS i de 
sidste par Ar har afholdt i 
forbindelse med de amerikanske 
mesterskaber.

Disse syaposier former sig 
som serier af foredrag over 
forskellige eaner, som spender 
lige fra te.:nisk-videnskabelige 
til konkurrenceteknik og FAI's 
historier.

De forskellige foredrag ud- 
gives bugefter i bogform, og 
der foreligger nn udgaverne fra 
1968, 19S9 og 197o. Hsefteme er 
i A4 format (som Modelflyvenyt) 
og er illustrerede med bide teg 
-ninger og fotografier.

1968- udgaven er pi lo2 sider 
og indeholder 12 foredrag. Det 
ene af den er skrevet af vor 
landsmand, Chr. Schwartzbach, 
og handler om, hvorledes de ver 
-densberomte 0.S.-propellere er 
beregnet. Af andre indlieg 00r 
nannies: "Summary of Propulsion 
and Propeller theory" af Donald 
Monson, "The Effects of Model 
•Trim and Propeller Characteris
tics on the Climb Performance 
of a Wakefield Model" af George 
Xenakis og "Choice of Rubber Mo
tor for Low Ceiling Indoor" af 
Bud Tertny.
Faktislc er det lidt uretfsrdigt 
at fremhsve smrlige artikler, da 
si godt som alle er et studium 
vmrd.

1969- lrgangen er pi 84 sider 
med ialt 14 artikler, hvoraf ad- 
skillige burde overssttes og af- 
tiykk.es i Modelflyvenyt, som f. 
eks.: "Contest Glider Tactics" 
af Tom Hutchinson, "Stressed 
Skin Construction for Wings with 
Curved Dihedral" af Harry Bro- 
dersen og "Strech your Odds" af 
Bob Wilder. En artikel af sar- 
lig interesse for danske frit
flyvningsfolk er: "Gliders and 
Wind" af Dick Nelson. Det ml be
tegnes som de afsluttende ord i 
diskussionen om kurvetrim.

En forudsmtning for at fl 
noget ud af disse publikationer, 
er naturligvis, at man kan lasse 
amerikansk. Derudover stiller 
visse af artiklerne krav om et 
vist kendskab til aerodynamik 
og matematik.

Hffifterne kan bestilles hos: 
Annie Giesking,
1333 South Franklin,
Denver, Colorado, 3o21o.
USA.

Prisen er 4,5o dollars pr. 
stk., 6,00 dollars for '69 og 
'7o - haefteme sammen, og' 8,00 
dollars for alle tre hasfter.
For 2,oo dollars sendee de be- 
stilte hffifter pr. luftpost - 
den ekstrabetaling bor man of- 
re, da det ellers tager flere 
mlneder. Det letteste er iov- 
rigt at kobe en check i banken 
pi det onskede belch og sende 
den sammen med bestillingen.

Kield Kongsberg.

Annie Giesking bar meddelt os, 
at det nye symposion er udkom- 
met. Vi har ikke set det endnu, 
men det skal indeholde en ana
lyse af 21 A2-modeller, der sam- 
menholdt med andre artikler vil 
sige en hel del vigtigt om syn- 
kehastighed.

Desuden Sr der en del om pro
peller, om finnestorrelse og 
kurvetrim, om vingeopbygning og 
(her venter J,eg godtnok at £& 
et billigt grin) om tyngdepuhk- 
ter og neutralpunkter.

Per Grunnet.

ang. det her.
Dette nummer af Modelflyve

nyt udmerker sig ved at have 32 
sider - det hojeste sidetal, vi 
har veret oppe pi. Det skyldes, 
at der er blevet gjort hoved- 
rent i skuffen med artikler og 
andre indlffig til bladet. Eh;el- 
te ting blev der ikke plads til 
- blandt andet et indlaeg om af- 
tenskole-kurser. Mir vi ikke 
bragte det, skyldes det, at det 
niede at olive uaictuelt, for 
bladet blev lavet. Det bliver i 
stedet sendt til modelflyvera- 
det, der forhabentlig vil kigge 
nsermere pa det.

Nir dette nummer indeholder 
mest friti'lyvningsstof, slcyldes 
det ikke diskriminering, men at 
der kom mest fritflyvningsstof 
ind.

Per Grunnet.
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ellipsetipper
Jorgen Larsen 
beskriver sin 
byggemetode

I den storproduktion, der p. 
t. er igang hos mig, indgir el- 
lipseformede tipper - ikke si 
meget af aerodynamiske irsager, 
men blot fordi jeg synes, det 
ser paint ud med sidanne! Jeg 
har netop frembragt en wake- 
field med ellipsetipper, og det 
er farst nu, jeg synes resulta- 
tet er brugeligt.

Jeg har ofte spekuleret pi, 
nvorledes fomuftige folic frem- 
aringer sidanne tipper, si de 
bliver psene og aerodynamisk 
korrekte, og har netop nu fun- 
det et system, der letter ar- 
bejdet, men samtidig ger, at 
det ogsi bliver Icorrelit.

Man starter naturligvis med 
at tegne tippen i fuld starrel
se set fra oven og med opbyg- 
ningen indtegnet. Derved finder 
man ud af, hvor mange ribber 
der skal voire, og hvilke af dem 
der skal formindskes. Se fig.
1. Man kan naturligvis ikke som 
ved trapesform najes med at la
ve skabeloner til den inderste 
og den yderste, men mi have 
lidt tilmodighed og tegne alle 
ribber op. Laver man kun en mo
del, lean man slippe nemt om ved 
det ved at lime to stykker bal
sa i passende starrelse sammen 
i er.derne og klistre tegningen 
derpi og si sksre ud, hvorved 
nan fir to ribber - en til hver 
tip. Det vil sikkert vsre mere 
foxnuftigt at lave kryd’sfiner- 
skabeloner, det kunne jo vsere, 
at modeller, var si. god, at man 
kunne t$nke sig at lave et par 
stykker mere.

Selve tegneartejdet gores 
efter min erfaiing lettest som 
vist pi fig. 2. Denr.e tegnemide 
farer straks ind til kemen i 
problemet, idet den automatisk 
giver lidt skrmnkning og bevir- 
ker, at ribbeme anbringes rig- 
tigt. Forkanten er her en 5 x 
12 ram balsaliste, der naturlig
vis lamineres. Som det fremgir 
af fig. 2. kan denne udlsgges 
direkte pi beddingen, idet hak-

kene i ribbeme bestemmer disses 
position. Det overskydende mate- 
riale skaeres bort, nir tippen 
er fserdig.

Det starste problem ved el
lipsetipper er bagkanten, denne 
er si bred, at det er noget af 
et arbejde at laminere den. Der- 
for er jeg giet over til at sk®- 
re den ud af 3 mm middelhird 
quarter-grain balsa, som vist pi 
fig. 2. ”ir bagkanten er s.iiret 
ud og de to stykker limet sam
men (husk drsnkning) ffflrdig- 
pudses den, si den er trekantet 
som norraalt.

Haste fif er nu at frembrin- 
ge en skabelon af et stykke 
balsa i passende tykkelse, hvor- 
pi den faerdigforraede baglcant an- 
bringes pi beddingen (se fig. 
3·)· Inden anbringelsen bar 
bagkanten hjoelpes ind i formen 
over lidt damp, det fjemer 
spendingeme i den fsrdige tip.

fortsat fra side 22.

pifaring af kontaktlim trskkes 
den smalle beskyttelsestape af. 
Disse limkanter pifarec nu hur- 
tigt lidt Araldit, hvorpi be- 
klmdningen lcegges til'oage pi 
styroporkaernen. Eerved sker to 
ting. Aralditten samler forkant 
og beklmdning, og kontaktlimen 
hsfter beklmdningen til vingen. 
Arbejd hurtigt og pracist:

Vingen vendes, bagkanten skss 
-res ren og bekladning af over- 
siden kan derpi foretages. Der- 
pi henliggen til Aralditten er 
hsrdnet.

Det er en fordel, at der ik- 
ke ligger nogen egentlig for- 
kantsliste i denne vinge, da et 
eventuelt slag pi forkanten ik- 
ke vil brede sig, men kun giver 
en lokal beskadigelse, der er 
let at udbedre.

Hir det hele er anbragt i 
beddingen (normal! med tegnin
gen nedenunder) gares tippen 
fsrdig ved fastlimning af rib
ber og lister. Hir det hele er 
tart, fjernes tippen og det o- 
verl'ladige materiale fjernes 
fra forkanten. Hir tippen si 
er belclisdt, vil jeg nassten ga- 
rantere, at resultatet er per
fect.

De ellipsetipper, jeg i ti- 
dens lab har set, har ofte haft 
msrkelige knsk pi bagkanten og 
har vffiret vredet pi mange msr- 
kelige mider. Hvis man falger 
min metode, skulle disse ting 
kunne undgis. Til slut er det 
min erfaring, at den yderste og 
dermed tyndeste ribbe har geval- 
dig godt af at vsre fremstillet 
af 1,5 til 2 mm krydsfiner, si 
holder den faconen.

Jargen Larsen.

FINISH
Son finish anvender nogle en 

to-komponentlak (f.eks. isocya- 
natlak), der pifares af to gan- 
ge, farste gang tyndt. Efter 
hsrdning skrabes lakken af ned 
til balsaen lige dsekkes af, og 
si giver man anden gang laic. 
Lakken kan evt. vsre pigmente- 
ret. Anvendes seedvanlig fuel- 
proof-dope, bar vingen farst 
papir- eller silkedaskkes, da 
dopen ellers senere kan give 
krakeleringsrevner.

Palle Bang.

Modelflyvenyt har tidligere - i 
nr. 8 og nr. 9 - bragt artikler 
om styropor. I nr. 8 findes og- 
si en artikel om kroppe af 
glasfiber.
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Bladets abonnenter kan gra
tis indrykke annoncer under 
denne rubrik.

Annoncerne Steal indeholde 
navn og adresse, evt. kun navn 
og telefonnummer. Be skal vsere 
indleveret inden dead-line for 
med sikkerhed at kunne komme 
med i bladet. Vi forbeholder 
os iavrigt ret til at foretage 
mindre sendringer i annoncernes 
ordlyd.

2 stk. ETA 15 ELITE trimmet til 
T/R sselges for kr. 125,- pr. 
stk.
1 stk. Tatone Flood-off timer 
splinterny til salg - kr. 25,-.
Skriv til: Jens G-esehwendtner, 
Centerparken 32, 25oo Valby.
OS lo ocm (H60F-GP), fabriksny 
med RC-drossel og lyddaemper.
Har aldrig kart (vundet som 
prasmie) - henvendelse til 
Thomas Raster (03) 28 82 34. 
-¥-¥-¥■T/R og Speed pans saelges til kr. 
8,- pr. stk.
Hans Geschwendtner, Centerpar
ken 3o, 25oo Valby.
Seelig timere tages hjem p& be- 
stilling.
B2 timer - kr. 8o,- 
A2 timer - kr. 55,- 
C2 timer - kr. 55,- 
C2 timer med tre funktioner 

- kr. 6o,-

Priserne er excl. forsendelse - 
det er oa. kr. 1,- ekstra.
Ved bestilling indsset venligst 
pengene p& postgiro 7 86 92 og 
timeren bliver bestilt. 
Henvendelse: Steen Agner,
Axel Hallers Have 12.5, 2ooo F, 
tlf. (ol) GO 22 26.
FF-panner til Super Tigre ssel- 
ges, kr. 8,- + forsendelse, 
henv. Steen Agner, GO 22 26. 
**■¥■
Flyveklar Jr. Falcon med Hot- 
Shot soelges kr. 75,- evt. bytte 
med stor gladerarsmodel.
Henv. Paul Villaume, Vagthaj 
Bjergby, pr. 93oo Hjarring..
Tlf. (972111) 164.
Ιξ Εξ Ιξ Ιξ Ιξ ΕξϊΙξ Εξ Εξ ΙΙϊΙξ Ιξ Ιξ Ιξ Ιξ Ιξ

UNONER ^
Lad os hermed slit et sidste 

slag for modelflyve-unionerae. 
Ved at melde sig ind i en union 
bliver man berettiget til at 
deltage i konkurrencer, man bli 
-ver forsikret, man fir tilsendt 
meddelelser - man f&r en masse 
fordele.

I nsermeste fremtid vil man 
formodentlig ogsll £& et linesty- 
ringsblad fra CL-unionen, m&ske 
ogsS. et fra FF-unionen (frit- 
flyvning).

Fritflyvningsinteresserede 
kan henvende sig til:

Lis B. Kristensen,
Jagtvej 123,
22oo F,
Tlf. (ol) jEG 15 23.
Linestyringsinteresserede 

skal henvende sig til:
Jens Geschwendtner, 
Centerparken 32,
25oo Valby.

Radio styringsinteresserede 
bar henvende sig til:

Ole Meyer Larsen,
Palu dansvaenge 4,
47oo Nsestved,
Tlf. (03) 72 21 o7.
Bisse tre adresser daekker o- 

ver de respektive unioners se- 
kretaerer, der alle st&r pi 
spring for at udlevere alle re- 
levante oplysninger om deres u- 
nioner.

Per Grunnet.

Kommentar
Kommentar til Tngvar Wallengrens 
artikel i nr. 9.

Ber mi i artiklen v*re tale 
om styropor = polystyrenskum 
(Flamingo o.l.). Polyesterskum 
er et sikaldt duroplast, dvs. 
et usmelteligt og uoplaseligt 
plast. Bet kendes som svampegum- 
mi og lign. typer (polyester og 
polyether skum), samt som hirdt 
skum (polyuretanskum). Bette po- 
lyuretanskum kan anvendes til 
modelflyvning, men bearbejdnin- 
gen sker med sav, fil eller 
sandpapir.
Kommentar til Arne Jensens arti
kel i nr. 9·

En BEAC med 5 celler har en 
driftsspsending (under belastning 
inden for det tilladelige) pi 6 
volt. Under opladning vil spccn- 
dingen stige, Arne Jensen skri- 
ver; Spending ved fuld opladning 
=6,4 volt.

Bette er rigtigt. Imidlertid 
vil spsendingen, nir fuld oplad
ning er niet, stige pludseligt 
til en starre vsrdi, nemlig 1,5 
volt pr. celle, altsi 7,5 volt 
pr. 5 celler. Vi er mange, der 
oplader til denne vsrdi nis, og 
hvor man ved, at fyldningen er 
maximal - og altid med godt re- 
sultat.

Iavrigt kan det vsere ganske 
rigtigt at ailade over en mod- 
stand, som beskrevet i artiklen 
- fordi nan derved dels sikrer 
sig, at kapaciteten er i orden, 
dels vakker starre cellepartier 
op til fomyet didi

Iavrigt: Glimrende artikel, 
vserd at lsse mei'e end en gang.

Palle Bang.

ALTERNATIVER
Her er en liste over blade, 

som modelflyveinteresserede er 
henvist til nu da det bedste - 
og vi siger ikke hvilket - gir 
ind:
Modellflygnytt - Sverige.
Bet nermeste - og bedste - al- 
ternativ til Modelflyvenyt. 
Arsabonnement: kr. lo,- (sven- 
ske) sendes per postgiro 51 
81 65 til "Hodellflygnytt",
600 11 Horrkoping 11.

I
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T ra ck  Seven  -  R in g s te d .
D et sjoveste - "Solvpilens" 
k lu b b la d .
Abonnement: Send kr. 5»- i 
firimarker til Svend Gronlund 
Frederiksen, Dr. Margrethesvej 
16, 41oo Ringsted.
Free Flight Bulletine - USA.. 
Meget amerikansk, men dog ofte 
interessant.
Abonnement: 3,50 dollars pr.
Ar. Til Annie Giesking, 1333 
South Franklin St., Denver, 
Colorado, 8o21o, USA.
Free Flight Dews - England. 
Bladet her er altid af ret hoy 
kvalitet (indholdsmssssigt) . 
Abonnement: 23 shillings pr.Ar. 
Til I. Kaynes, 11 Parkside Road 
Sunningdale, Berks, England.
Af de mere traditionelle blade 
sAsom Aeromodeller, Scale Mo
dels, Model Airplane Mews, Ame
rican Aircraft Modeler og Radio 
Control Modeller er der ingen, 
der har starre interesse i for- 
hold til ovennasvnte. Dog er der 
noroalt noget at finde for RC- 
interesserede.
Endelig er aer Hurricane 1'imes. 
Send kr. 4,- i frimarker til: 
Per Grunaet, Prs. Maries Alle 
15, 1908 V.
Se hvad der sker.

FIDUS
Hermed en lille id6, som 3 eg 

har udnyttet med held et stykke 
tid.

Til heklsdning af krop, hale- 
plan og andre oalsadele har j eg 
forsogt med tyndt vlieseline 
(udtales "fliseline"), som fAs 
i enhver manufakturforretning. 
Det har lim pA den ene side og 
er beregnet til at stryge pA.
Det synker fint ned i trsset og 
danner god bund for dope mm.
Det er knap sA let som perlon, 
ner. det er hurtigt, billigt og 
meget nemmere.

Venlig hilsen,
Paul Yillaume.

VtCT/GT!
Som omtalt i lederen pA side 

3 vil Modelflyvenyt ikke udkom- 
me mere. Dette skyldes ikke 
bladets akonomi - den er ende
lig og altsA i sidste ojeblik 
god.

Det er ikke meningen, at ab- 
onnenterne skal miste deres 
penge (hvis de har betalt for 
mere end nr. lo) sAdan uden vi- 
dere. Derfor er der mulighed 
for at fA penge tilbagebetalt. 
Tilbagebetalingen foreg&r dog 
ikke automatisk - der er nemlig 
andre muligheder for anvendelse 
af pengene. Man kunne oprette 
en fond til start af et nyt mo- 
delflyveblad - nAr der 00 et 
par Ar dukker idealistiske folk 
op til at gore arbejdet. Eller 
man icunne give pengene til Rode 
Kors. Endelig kunne nan taenke 
sig tilbagebetaling i form af 
ganle numre. Der er restoplag 
af nr. 2, 5, 6, 7. 3, 9 og - 
naturligvis - lo. Disse lean og- 
sA rates for kr. 3,- pr. stk., 
hvis nan intern tilgodehavende 
har.

ITederst pi denne side findes 
en kupon, som man skal udfylde 
med sit anske. Hvis nan vil ha
ve penge tiltage, skal man sen- 
de os besked om det (hvis man 
ikke vil klippe i bladet, lean 
kuponen skrives af). Ellers vil 
pengene - efter redaktionens 
besteramelse - ga til fonden el- 
ller til Rode Kors.

Denne fremgangsmAde er ikke 
helt fin i kanten - det nesrmer 
sig. mild pression, men da ingen 
i redaktionen under nogen om- 
strendigheder vil komme til at 
tjene pA foretagenet, hAber vi, 
at man tilgiver os.

Vi hAber meget, at man vil 
ofre sit evt. tilgodehavende til 
fonden eller til Rode Kors. Det 
er to gode formAl, son enhver 
modeli'lyver kan stotte med god 
samvittighed. Under alle omstsen- 
digheder skal vi have kuponeme 
inden 10. oktober. Derefter er 
der ingen mulighed for tilbage- 
hetaling.

KUPON

!§§ Undertegr.ede tnn:er, at nit tilgodehavende - ffi; /-N|g ( )  - aruges til betaling af folgende numre af Modelflyvenyt:

(^) - indgir pA en fond til start af et evt. nyt modelfly- 
vehlad.

- udbetales til Rode Kors.
- tilbagebetales til mig.

n avn .

adresse.
postnummer. evt. postgironummer

IMlSJUAIS9

glasfiberror
Chr. Schwartzbaeh har hedt 

os om at videregive oplysninger 
om nogle nye glasfiberror til 
kroppe pA fritflyvende modeller.

Der foreligger folgende ty
per og storrelser:
Til A2 - lo33 mm lange ror der 
spidser til fra:
a. 13,5 mm til 5,5 mm (23 g).
b. 12,7 mm til 3,o mm (26 g). 
Til A1 - 915 mm lange ror, der 
spidser til fra:
a. 8,0 mm til 4,0 mm (11,5 g).
b. 7,1 mm til 2,4 mm (3,6 g).
Til chuck-glider -
51o mm langt ror, der spidser 
til fra 5,5 mm til 1,6 mm - 
vsegt, 3 g.
460 mm langt ror, der spidser 
til fra 4,0 mm til 1,6 mm -
vsegt, 1,7 g.
Friserne er:
A2 a. og h. - 2o shillings,
A1 a. og b. - 15 shillings, 
og chuck-glider a. 6 sh. og 
b. 5 sh.
Friserne er uden forsendelses- 
omkostninger.
Serene kan oestilles fra: 
"Ronytube",
23 Ivy Road,
ITewcastle upon Tyne,
HE 6 4 HI 
England.

Super - lim
Gennera det engelske "Free 

Flight Mews" har vi fAet neden- 
stAende adresse, hvorfra man 
kan kobe hurtigttorrende epoxy- 
lim.

Det er en to-komponent-lim, 
der torrer pa godt lem ninutter 
og iovrigt er ligesA stark og 
anvendelig som f.eks. Araldit. 
Denne "’super-lim" er nassten u- 
undvarlig for barske konkurren- 
ceflyvere. Til HU nAede Gunnar 
ITielsen f.eks. to gange at lime 
en krop sammen i lobet af to 
perioder.

Vi har hjemkobt et sat af 
limen - og den er fortraffelig 
i modsetning til en tilsvaren- 
de limtype, som vi har fundet i 
Danmark (af et andet fabrikat).

Limen hedder "Devcon EK-4o". 
Den koster 19 shillings for en 
palming med 5 1/2 oz. (ca. 15o 
gram). Desuden kommer forsendel- 
se. Kob en check i banken pA 
3o shillings, specificer at li
men skal sendee med luftpost 
og send bestlllingen til:

Alan G. Smith,
148 Wellington Street, 
Gravesend, Kent,
England.

Per Grunnet

Λ?».?.!
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Hoangs e l - 
6 stlc. kr. A,5o

Brandsto f f i l t  e r 
kr. 4,5o

FU TABA
Proportional 4,
komplet med 
sender/modtager,
4 servo S-2 og 
NC-accu’er, 
kr. 1968-

Sselgcs ogs£ 
p£ kontn

Kan ogs§ leveres 
uden NC
NC-accus3t 321.- 
Ekstra servo 180.-

Prissensationen ■ del nye prisbillige
FUTABA 1 kanal R /C  anlaeg

-  der bestar af SENDER, MODTAGER og 
RORMASKINE med afbryder og batteribox.

{
|  Type:
i FT -  3 A
|  kr.
I 3 9 9 -

komplet.

Anlaegget er yderst let at betjene for 
enhver; indsaet blot et element -  og 
det fungerer omgSende.

MODTAGEREN:
22x32x47  mm. 
Vaegt: 52 gram. 
Kr. 125-

SENDEREN:
32X65X110 mm 
Vaegt: 240 gram. 
Kr. 165.-

Det ideelle radio-sty iings-anlaeg 
for begyndere, og lige veiegnet 

til modelfly og modeibSde
net ! 

□

X hORNGREENv H O B B Y
Provinsordrer ekspederes

VIMMELSKAFTET 34 . 1161 KfcBENHAVN K . TLF. 14 46 48


