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The plans and the articles that exist within, you can find published at full dimensions to build 
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All Plans and Articles can be found here: 

 

Hlsat Blog Free Plans and Articles. 

http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=107085 

AeroFred Gallery Free Plans. 

http://aerofred.com/index.php 

Hip Pocket Aeronautics Gallery Free Plans. 

http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/index.php 
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I GRlUPEERs program 
findes Europas stor- 
ste udvalg - der er 
noget for enhver 
smag.

GRAEPEER-byggesaet er
K VALITEI S-bygge sat -
delene passer sammen 
og tegningeme er 
fantastiske.

Phil Krafts verdensmesterskabs-model,
vingefang 1 5 1o mm, lo com motor, mange fasrdige dele,
pris excl. motor - kr. 265,00 raed 1ο>£ moms.

Er. 4227, MEET svsevefly, 
vingefang I600 mm, 
flyvevsgt excl. RG ca. 55o g.

med RG indtil 1 kg.

Det nye VARIOPROP proportional-anlasg er fuldt ^r · 5/65, rormasxine. 
simultant og digitalt, 12 forsk. frekvenser i 
25 mHz-omr§.det med udsk. kvarts. Lses mere om det 
i RG prospektet til kr. l,5o. Priser fra ca. 19oo 
kr. Pendler-anlseg fra ca. 85o kr. Alle anleeg kan
udhygges. Kan kobes p& ratebetaling med en fornuftig udbetaling og 
fradragsberettigede renter. FORHAEDLES I AT.T.E HOBBTFORRETEIEGER.
Hovedkatalog f&s for kr. 7 ,0 0 i frimsrker eller forudbetaling til 
generalagenturet: IB AEDERSEE, AALESTRUP.
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Hermed prsasenterer vi forste num- 
mer af det nye, danske modelflyve
blad, "Modelflyvenyt".

M r  vi har taget os saramen til 
at lave sidan et blad, skyldes det, 
at der er stort behov for et sagligt 
modelflyveblad, der tager hensyn til 
modelflyvernes interesser. Kongelig 
Dans’c Aerolclubs medlemsblad "Plyv" 
er ikke og lean iklce vzsre det ideelle 
modelflyveblad. Det er "Modelflyve- 
nyt" heller ikke, men med losernes 
njslp lean det maske blive det.

Det er ilcke meningen, at bladet 
skal vsre fredhelligt for alle an
dre end "inderkredsen" - der eksi- 
sterer ingen inderkreds, og alle vo- 
re lssere bor foie, at det er en 
pligt at sende os tegninger af nye 
konstruktioner, sporgsrail, teore- 
tiske artikler, onsker, kritik, el
ler blot et lille brev, der viser, 
at de er levende endnu. Hvis lssser- 
ne ikke fortslier os, hvad de for- 
langer af et modelflyveblad, vil vi 
heller ilcke kunne levere det. Og

hvis vi ikke lean samle stoffet hos 
vore lsssere, vil bladet hurtigt bli
ve meget kedeligt at lsse.

Vi - det er de tre redaktorer.
Der er en redaktor for hver gren. 
liver redaktor allierer sig med nog- 
le modelflyvere rundt on i landet, 
og det er disse, der samler stof og 
sender det ind til redaktionen. Pa 
derme made haber vi at kunne vore 
aktuelle, hver gang der koramer et 
nummer.

Bladet udkommer 6 gange om aret. 
Et irsabonnement koster 15 kr., og 
lossalgsprisen er 3 kr. pr. nummer. 
Vi haber at fi mange abonnenter.
Alle bladets medarbejdere arbejder 
ulonnet - det er si gait, at de haef- 
ter for evt. underskud. Si hvis du 
synes, at vores initiativ er pengene 
vsrd, si tegn et abonnement.

Hvis vi fir tilstrslckelig mange 
abonnenter, Icommer vi igen med num- 
mer 2 i begyndelsen af december.
Pi gensynl ....  redaktionen.

Redaktion:
fritflyvningsredaktor : Per Grunnet, Tvasrvej 44,

233o Virum. tlf. (ol) 35 ol 21. 
linestyringsredaktor : Hans Geschwendtner, Wibrandtsvej 4 7,

2300 Kobenhavn S. tlf. (ol) 55 o2 2o. 
radiostyringsredaktor : Ole Meyer Larsen, Paludansvsnge 4,

4 7oo Nsestved. tlf. (0 3) 72 21 o7 .
I redaktionen sidder desuden Erik Uienstaedt (fotografi, lay-out) og 
Thomas Koster (abonnementer, lay-out).
POSTGIRO: Vi liner forelobig modelflyveklubben Hurricane's postgiro, 

siledes at penge til "Modelflyvenyt" sendes til: 
Modelflyveklubben Hurricane, 
v. Michael Vssth,

Hegnsvej 6 0,
28 5o Naarum.

GIRO nr. 98 6 49.
Bladet udgives uafhsengigt af Kongelig Dansk Aeroklub og Hodelflyveridet. 
Af praktiske hensyn har man udnsevnt Per Grunnet til ejer af bladet og 
ansvarshavende redaktor.
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Det nye DEE-lcatalog er udkoromet.
Det kan kobes hos alle landets hobby- 
i'orhandlere lor 75 ore.
Blandt nyhederne kan vi nasvne to nye 
linestyringsmodeller, Junior-Pilot og 
Trainer, aer begge er konstiueret af 
Jorgen Larsen fra Odense Linestyrings-
klub.

JUNIOR-PILOT
Spaendvidde 55 cm
Specielt fremstillet til de populaere ameri- 
kanske gloderorsmotorer ρά 0,5-1,0 ccm. 
Den helt rigtige begyndermodel, da alle 
dele er faerdiglavede, lige til at sarnie. Det 
er nemt at laere linestyret flyvning med 
JUNIOR - PILOT, og den kan lave de fieste 
kunstflyvningsmanevrer.
Samlesaet med tegning kr. 19,50

TRAINER — Spaendvidde 75 cm 
En Kelt ny begynder-kunstflyvningsmodel 
konstrueret for moderne motorer ρό 2,5 
ccm. Modellen er usandsynlig staerk, og 
den er hurtig og nem at bygge.
Byggesaet med tegning kr. 27,00

Lisse og de ovrige modeller fra det nye katalog 
kan kobes gennem alle landets hobby i'orhandlere.
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U D T A G E L S E  F O R

1963 vil blive huslcet som et dr, 
hvor danske modelflyvere opn3ede 
line resultater i Internationale 
fritflyvningskonkurrencer. Iret vil 
imidlertid ogs3 blive husket for de 
endelose diskussioner om udtagelsen 
af landsholdene, der er blevet fort.

Det udtagelsessystem, der anven- 
des for tiden, fungerer nogenlunde 
som felger. Kodelflyver3det vurde- 
rer - ud fra de forh3nden rarende 
konkurrenoerapporter - hvem af an- 
segerne til landsholdet, der er 
bedst egnet til at komme p3 holdet. 
Kan tager ved vurderingen hensyn 
til, hvorledes den p3gffildende an- 
soger vil passe ind i holdarbej- 
det.
Det er klart, at denne metode er 
ideel, hvis man kan regne med at 
modelflyver&det er fuldkommen ob- 
jektivt, og hvis det lender samtli- 
ge ansogere. I betragtning af, at 
medlemmeme af modelflyver3det er 
aktive konkurrenceflyvere (og ofte 
selv aspiranter til landsholdet) 
kan man ikke forlange, at de skal 
irare objektive, og det vil rare 
nassten umuligt for dem at kende al- 
le ansogeme til landsholdet lige 
godt. Vi kan vist fastsld, at den 
nurarende metode er uheldig, idet 
den ikke er up3virkelig af person- 
lige sympatier. Dette er ikke ment 
som en kritik af det siddende eller 
noget tidligere modelflyver3d - vi 
kritiserer kun metoden.

F or at udforme et nyt udtagel
sessystem for fritflyvning har vi 
opstillet en serie betingelser, som 
det m3 opfylde:
1. Det nye system skal bygge p3 no

get konlcret - ikke p3 skon.
2. Alle skal have de samme mulig- 

heder for at kvalifioere sig.
3. Udtagelsen skal rare foretaget 

senest to m3neder far konkurren- 
oen, og deltageme skal straks 
underrettes.

4. Deltagerne skal udmevnes som 
deltagere - og ikke tilmelde sig 
som de skal nu.

5. Prinoipielt skal det Starkeste 
hold stilles hver gang.

ad 1. Det eneste konkrete der kan 
ligge til grund for udtagelsen, m3.

rare konkurrenceresultateme - ikke 
placeringen, men det opn3ede antal 
sekunder.
Det vil rare rimeligt at udtage del
tagerne ved suminen af de fem bedste 
konkurrenoeresultater, der er opn3et 
i konkurrencer fra KDA's kalender. 
Derved indskrranker man sig ikke til 
blot at medregne DM, flyvedagskon- 
kurrence, samt v3r- og hastkonkur- 
renceme. P3 den anden side tilla- 
der man heller ikke, at ehkelte fly- 
ver ganske uhaemmet og p3 den m3de 
13r en bunke konkurrenoeresultater, 
der er opn3et i uofficielle konkur- 
renoer.
For at en kohkurrenee kan optages 
p3 KDA/s kalender, m3 den rare an- 
nonoeret p3 de bl3 sider - det vil 
sige, at indbydelsen skal rare KDl 
i tende inden d. lo i m3neden far 
konkurrenoen flyves.
ad 2 og 3. Disse krav er ganske na- 
turlige og rimelige.
Tidligere var fristen for udtagel
sen 6 m3neder, men efter den nye me
tode kan man selv p3 forh3nd vurdere 
sine chancer for at komme p3 holdet, 
s3 det er ikke nedvendigt med den 
lange frist.
ad 4. Man bestemmer fra KDA/s side, 
hvem der skal p3 holdet, og disse 
bliver s3 adspurgt, om de vil med. 
Hvis de bekrafter, kommer de p3 hol
det , og hvis de ikke kan deltage, 
adsparger man noeste mand p3 listen. 
Denne metode bevirker, at en model- 
flyver der ikke regner med at have 
chancer og som derfor ikke ville 
ansoge efter den gamle ordni“ng, al- 
ligevel kommer med, hvis han viser 
sig at rare god nok.
ad 5. Dette falger af sig selv, 
n3r man felger den angivne metode.

Der vil blive stillet forslag til 
reprasentantskabsmadet om indfarelse 
af dette udtagelsessystem. N3r vi 
beskriver det p3 dette sted, er det 
fordi vi onsker, at f3 en debat i 
gang p3 forh3nd, s3 de ehkelte klub- 
ber f3r lejlighed til at tage stil
ling til problememe.

Cobra
<---------------

COBRA er konstrueret af Steve 
Wooley fra USA. Han brugte modellen 
vod VM 1966 i England, hvor han blev 
nr. 4, samt ved VM 1968 i Helsing
fors, hvor han igen blev nr. 4.

Som man vil se, ligner modellen 
meget ARES, og det kommer af at Steve 
Wooley er konstrukter af ARES, der 
dog i hans egen verision hedder ARGUS.

Han flej sin ARGUS ind p& fjerde 
pladsen ved VM 196o i Budapest, og 
fik derfor et tilbud fra Ambroid, der 
gerne ville have hans model som byg
ge sa?t , men da Steve Wooley ikke kun- 
ne fit byggessettet indentisk med sin 
ARGUS, afslog han tilbuddet.

Ambroid henvendte sig derfor til 
Bill Werwange, der konstruerede ARGUS 
om, sk den var billigere at lave i 
byggescet .-Men d&rligere.

COBRA er nu en udvikling af Ste
ves ARGUS, og som man vil se er der 
forskellige punkter, den afviger fra 
byggesaettet ARES.

For det fcrste er hele opbygnin- 
gen en anden.-Det var hoved&rsagen 
til at Steve Wooley afslog.ARES er 
bygget p£ hele kroppen af lister, 
som er tungt. ARGUS og COBRA er beg- 
ge lavet af klodser der er udhulet, 
ligesom en Team-Race model.

De originale modeller ARGUS og 
COBRA har endvidere meget sterre 
haleplan en byggesaettet, -Men de har 
samtidig mindre procentdel hale- 
flaps af hele halearealet en ARES.

Steve Wooleys COBRA er malet i 
blSgren, med meget elegante staf- 
feringer,-Det behoves sikkert ikke 
at fortaelles at modellen har superb 
overflade og meget elegant.

Den er udstyret med en FOX 35, 
og vejer ca. 115o gr.

Hvis man er interesseret i at 
bygge modellen, kan man Ikne teg- 
ningen ved at skrive til:

Hans Geschwendtner , Wibrandts- 
vej 47, 23oo Kobenhavn S.-Men teg- 
ningen bedes leveret tilbage i u- 
skadt stand.

Modellen bygges fuldstaendig 
ligesom en ARES.

Sa godt timer man 
idag i industrien

Illustrationen viser, hvor fantastisk staerk 
en ARALDIT-klasbning er. I hjpmet' ses to 
sm i metalplader, der er klsebet sammen 
med ARALDIT. Disse har man indsat som 
bindeled i kranens bmrekaede — det er a ltsi 
disse sm& ARALDIT-klccbede plader, der 

holder den 3,4 tons tunge lastbil.

- og De kan
gore

det samme
- nu fas ARALDIT nem- 
lig i sma pakninger til

private forbnigere.

Alt bindes 
ubrydeligt

Metaller, porcelaen, glas, 
laeder, gummi, trae etc.
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®  Araldit er et af Ciba indrcgiitreret varemoerke
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KWIK FLY MK3

Kiuik Ply mk.3 er som bekendt Phil 
Kraft's v.indermodel fra Vffl i 1967 
pA Korsika og fra de amerikanske 
masterskaher samme Ar. Desuden har 
den utallige andre sejre pa samvit- 
tigheden, ikke alene med Phil Kraft 
som pilot, men ogsS med adskillige 
andre modelflyvere ved pindene. Det 
er saledes, som ogsa betegnelsen 
mko 3 antyder, en gennemprovet kon- 
struktion, der her er tale om.
Den originate Kuiik Fly blew lance- 
ret i 1963, hvor den straks blev 
berygtet - dels pa grand af sine 
fremragende flyveegenskaber, og dels 
p§ grund af et skrcekkeligt udseenrie. 
Dette sidste skyldt.es, at den skulle 
utere lynhurtig at bygge. Kraft bru- 
ger ikke mere tid end hojst nodwen- 
dig .i hobbyrummet, han vil ud pa 
flyvepladsen. Af samme grund fulgte 
snart mk. 2, som skrumpede ind fra 
da. 18o cm til 15o cm i spfnndvidde, 
ud fra den betragtning, at den sa 
matte ware endnu hurtigere at byo- 
ge. Den fik dog efterhanden lidt 
mere facon - bl.a. lidt v-form, hvad 
den forste ikke havde - og mk. 3 er 
sAmiend ikke va:rre at se pa, end de 
fleste andre multimodeller, 
filodellens gode egenskaber stammer 
fra en vellykket kombination af lav 
plan- og motorbelastning samt en 
indbygget modstand i det meget tyk- 
ke p]an (18$&). Denne modstand, der 
som bekendt efter lsrebogerne vok- 
ser med kvadratet pa hastigheden, 
tjener til at vedligeholde en ret 
konstant hastighed, hvad enten mo- 
dellen er pa vej op eller ned i 
rnanovrerne. Det var i ovrigt den 
samme teori, som Kazmirski j sin 
tid lagde til grund for sin TAURUS, 
men i modsistning til Taurus'en, der 
kun var udrustet med moderat trajk- 
kraft, bor Kiuik Fly'en flyves med 
en kraftig lo ccm. motor, saledes 
at. dens konstante hastighed kom- 
mer til at ligge en hel del hojere 
end Taurus'ens.
Eller sagt med andre orri: dette er 
en virkelig hot model.

BYGGE5/ETTET
Graupners byggescet er det tredie 
byggescet, der produceres til denne 
model. Densen Enterprise laver byg- 
gesaet til mk. 2 og Top Flite til 
mk. 3.
Vi har i lobet af de sidste par ar 
bygget 5 radiostyrede model]er af
ter byggescet og har haft lejlighed 
til at folge bygningen af en del 
andre pa n^rt hold. Og lari det. v«a- 
re sagt med det samme: dette bygge- 
s«it ovurgar klart, hvad vi hidtil 
h'-r· v · tv t firHiseriti'ret for. Alt balsa

er af urisegt kvalitet, og - hvad 
konstruktionen krasver - udsngh let. 
Heri.il kommer, at forarbejdningen 
ogsa er virkelig god. Alt - ogsA 
krydsfinersdelene - er standset 
belt igennem, sA del one kan ski lies 
ad utien brug af v/farktoj. Her skal 
man dog tage j. betragtning, at man 
ikke umiridelbart kan sammEinligne et 
helt nyt byggesiet, som dette, med et, 
der har v?nre t i produktion i et. par 
Ar. \/r,rkt0jerne skrerer nu engang 
berist. j hegynrielsen,
Ranrikloriser og tankds4<sel er fr«set 
i form og er udhulede. Hojrie- og 
sidernr er fr^-set i pro fil, sa hele 
afpudsningsarhejdet bliver minimalt. 
Det skal ogsa fremh v , ; de fit -
ste kropsnanter er udfurt af balsa- 
kryrisfiner. Den forreste riel af krop- 
sitlerne er allerede limet sammen af 
balsa og krydsfiner og er samtidig 
bojet i rette form, sA de umidrielbart 
folger kropnens sidelinier. -

lYlOTORIVlONTERIMGEN
Der er ingen motorbjffilker i moriel- 
len, men motoren monteres i stedet 
- ved hjffilp af bagdajkselbol tene - pA 
en kraftig aluminaumsplade, som igen 
boltes fast til det. forreste, meget 
kraftige kropspant. Der er mange for- 
dele ved denne monteringsmetode: n?R- 
sen kan gores slankere end ssdvanlig, 
ligesom det vil virre meget let at 
anbringe motoren med vandret eller 
hcRngende cylinder, hvis man af en 
eller anrien grund foretr&Tcker dette. 
Desuden skulle motorvibrationerne pA 
denne made blive dampet yderligere. 
Til gengsld er det med denne monte
ring ikke muligt at anvende en mo
tor, der har itfdsugning gennem bag- 
dskslet.
Der er rigeligt med materialer i seet- 
tet. Ogsa til alternative lasninger 
her og der. Bagkroppen er kun be- 
kliedt med silke, men skulle man 
foretrskke en balsabeplanknjng, er



der ogsa finer med til dette. Teg- 
ningen wiser ogs§ en alternativ vin- 
gebeffestigelse med nylonbolte, hvnr- 
til der ogs£ er materialer, dog mi
nus boltene, som man selv m§ anskaf- 
fe sig.

ENKEL DPBYGNIIMG
Som naevnt skal modellen vrere meget 
let - heist omkring 2.7oo gram med 
udstyr. Den udsagte balsa medvirker 
naturligvis i hoj grad til at holde 
Ucegten nede, men ogsa konstruktivt 
sigter man mod at spare pS grammene, 
idet modellen - og her nav/nlig pla
net indeholder et minimum af kompo- 
nenter. Ui er sikre pa, at modellen 
er rigelig stcerk til at tale enhver 
beiastning, den kan blive udsat for
1 luften, men den skal ikke hav/e 
skyld for at veere robust. Det er vel 
ogsa rimeligt, at man dimensionerer 
en model, s& den kan holde til at 
flyve med. Skulle man dimensionere 
den til at falde ned med, sa er det 
ikke godt at vide, hvordan resultat- 
et ville blive.
Ui har pa vort eksemplar foretruk- 
ket at lime en ekstra pind ind her 
og der. Man leerer jo efterhanden, 
hvor smaskavankerne opstar og kan 
lige s§ godt imodega dem forst som 
sidst. F.eks. ved vi, at en ribbe af
2 mm blod balsa, der er 45 mm hoj, 
far eller senere vil flskke. Derfor 
limer vi - omtrent i trediedelspunk- 
terne - to 15 mm brede strimler af 
1,5 mm balsa p& tVcBrs af den ene si
de af ribberne. Det vejer vel for 
hele planet lo gram ekstra og sik- 
rer, at man ikke fir et "gummiplan" 
lige med det samme. Ui vil ogsa fo- 
retraskke at fylde mellemrummet ud 
mellem de to forreste hovedb jcelker 
med 2 eller 3 mm balsa med Srerne
p£ hojkant, sa vi far en I-bjalke 
ud af det. Samtidig bliver hele 
planets ncesesektion udformet som et 
lukket "D", hvilket giver os et me
get vridningsstsbilt plan. 0gs3 her 
er vaEgten og det ekstra arbejde mi
nimalt, og selv om ingen af disse 
ting vil gavne modellen ret meget i 
et eventuelt havari, sa vil de maske 
medvirke en lille bitte smule til, 
at havariet udebliver.
I det hele taget skal man vel ikke, 
n§r man bygger efter et byggesa?t, 
vaere bange for at bruge sine favo- 
ritmetoder, hvis man skonner, at man 
herved opnar et bedre resultat.

TILBEH0RET.
I byggesasttet medfolger forniklet 
understel, beslag for dette samt 
hjul. Det drejelige nEesehjulstel er 
meget. fornemt. udfort med to ben, og 
det virker meget robust. Udover det
te ma man som sffirivanlig selv skaffe 
sig beslagdele m.v. Det anbefales,

at man sikrer sig alle disse ting, 
inden man begynder at sarnie bygge- 
srettet, for n&r man forst kommer i- 
gang med denne model, s§ g§r det 
virkolig hurtigt.
En spinner i kraftig plastic med 
62 mm diameter er naturligvis ogsS 
"ekstra” og koster bare 21 kroner.

IIMDBYGNING AF IJD5TYRET
Tegni.ngen er p3 to store ark og er 
vel detaljeret. En tredie tegning, 
trykt pS gennemsigtigt papir, wiser 
installationen af Graupners TX 14 / 
RX 14 proportionalanleeg. Bruger man 
dette anlcBg, kan man uden videre ba
re lcsgge denne gennemsigtige tegning 
over byggeplanen og har S& en fuld- 
stsndig og meget fin installations- 
plan.
Bruger man en anden type radio, m§ 
man naturligvis selv planlagge sin 
installation, og det er det natur
ligvis altid klogt at gore, inden 
man begynder at bygge. Graupners 
installationsplan kan ved denne 
planlaegning vaere til god nytte, bl. 
a. med hensyn til traskforbindelser 
til naesehjul og motorkontrol.
Der er god plads til mnntering af 
nssten enhver radiotype, og det haev- 
des, at modellen udmaerket kan fly- 
ves med et bang-bang anlaeg.
Byggevejledningen er meget udforlig 
og er ledsaget af mange fotos af 
opbygningen pS forskellige stadier. 
Foruden den tysksprogede udgave 
medfolger ogs§ overssttelser ρέ en- 
gelsk, fransk og italiensk. Det sam
me er tilfasldet med installations- 
vejledningen, der findes i et hsfte 
for sig.
Sluttelig skal det naevnes, at man 
til brug ved indbygningen af Graup
ners proportionalanlaeg kan kobe et 
komplet indbygningssst med alle de 
til monteringen nodvendige dele.

oml.

RADIOSTYRINGSNYT.

DE TY5KE RADI0STYRINGSME5TER5KABER
er afholdt i Kehl am Rhein. Mester 
blev Heinz Elsasser med Wilbert 
Schonefeld og Gfinter Hoppe pS de fol- 
gpnde pladser. Dagen efter fortsatte 
man med udtagelsesflyvninger til naes- 
te ars UIY1, der som bekendt finder 
sted j Uesttyskland. Folgende hold 
blev udtaget: Heinz Elsasser, 3osef 
tester og ljJilbert Schonefeld. Fritz 
Bosch bliver holdkaptajn.

R/C-5T/FUNE PA STAUNING
Den 17. og 18. august gik det las i 
Stauning. De godt 15 rieltagere an- 
kom allerede fredag aften og blev 
indkvarteret.pa Fjordvang Lanribrug- 
skole. Lordag war vejret noget 
barskt, men sondagen war heldigvis 
noget bedre. Af deltagerne var 2 fra 
Fyn, o (nul) fra ostzonen og resten 
fra Jylland. Kaj Mollerup vandt K3, 
mens Kaj Jacobsen tog sig af K5.
Det godt organiserede staevne blev 
ledet af Ole Christiansen.

K0BENHAUNS FJERNSTYRINGSKl UB
hnldt den 25. august klubkonkurren- 
ce pa flyvepladsen i Sengelose..Man 
fik points for at starte og for at 
lanrie. Mellem disse to ting udforte 
man et antal mannvrer efter eget valg 
til sere for det store publikum, og 
disse manavrer blew ikke bedomt. An
den runde af konkurrencen gik ud pa, 
i lobet af 3 minutter, at flyve sa 
mange gange som muligt under en i tre 
meters hojde udspeendt line. Uinder af 
konkurrencen blev Jan Hachke med en 
Taurus. Holm Thomsen ledede arrange- 
mentet, som klappede fint.

n

H05TKONKURRENCE I HADER5LEU
Hostkonkurrencen vest for storebcelt 
den 1. September blev afholdt i Ha- 
derslev med enhalv snes deltagere i 
fint vejr. Flyvestandarden er hoj i 
Jylland, og d-nne gang stod kampen 
om topplaceringerne mellem Kaj Han
sen, Haderslev og Jens Jorgensen, 
Silkeborg. De sluttede sa teet p§ hin- 
anden, at vor kontaktmand ikke fandt 
ud af, hvem der blev hvad.

H05TKONKURRENCEN PA SJ/ELLAND
den 1. September blev som ssedvanlig 
ikke til noget. Sa vidt vides, er 
der heller ikke planlagt noget stasvne 
til den 22. September. Det er vel her- 
efter mere end to ar siden, der har 
Vcsret afholdt en rigtig radiostyrings- 
konkurrence i denne del af landet. 
Trods det handicap i form af manglen- 
de konkurrencetrsning bestar vort 
landshold til dette ars nordiske mes- 
terskaber alligevel af 3 ostdanskere.
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0ream er anden model i en serie 
af gasmotormodeller, som Thomas Eas
ter har lavet. Det er derrne model, 
han I'laj med, da han vandt Nordisk 
mesterskab i D2.

Modelled benytter sig af en hel 
del raekanik - tailplane-setting og 
autoror - og det Til derfor rare pi 
sin plads at gennemgi trimmemetoden 
i detainer.

Nir man anvender tailplane-set- 
ting i en gasmodel, skal man trimme 
den pi en helt anden mide, end man 
gar ved en ''gammel" ha j re-ha j re mo
del. Ved bygningen skal man serge

for, at tyngdepunktet kommer til at 
ligge langt fremme (oa. 65/j). Des- 
uden skal man sarge for, at planet 
bliver helt lige - bortset fra haj- 
re inderplan, aer skal have 2-3mm 
wash-in. Denne vridning bevirker, 
at modellen ilcke taber hajre plan 
i stiget.

Weir man er flyveklar med en mo
del som Cream, er det vigtigt, at 
man folger den trimmemetode, som vi 
nu gennemgir. Denne metode er helt 
ufarlig for modellen, hvis den over- 
holdes loofj.
Man kontrollerer farst, at TP lig- 

ger pi 65$, og at hajre plan har 2 
-Jmm wash-in i inderplanet, og at 
der er normalt wash-out i begge 0- 
rer. Det mekaniske afproves, og det 
skal selvf0lgelig virke perfekt - 
ellers mi man ikke flyve.

Modellen glidetrimmes nu. ibrst 
til almindeligt gild, dvs. med ha- 
leplanet i everste stilling og auto- 
roret sliet ud til hojre. Derefter 
sssttes haleplan og autoror i stige- 
stilling. Nir man kaster modellen 
ret hirdt, skal den glide lige frem 
med trykket nmse - og den skal have

en meget svag tendens til at dreje 
til hejre. Pi Easters model er be- 
ragelsen af haleplanets bagkant 
4,5-5mm, nir haleplanet gir fra sti- 
ge- til glidestilling.

Hu kan motortrimningen begynde. 
Timeren ssettes siledes, at motoren 
kerer i 1 sek. og at termikbremsen 
udlases samtidig med at motoren stand- 
ser. Pi denne mide er man helt sik- 
ker pi, at modellen ikke kan komme 
noget til - den vil lande pi termik- 
bremsen. Hvis forste flyvning ser ri- 
melig ud, sasttes motortiden op til 
2 sek. og termikbremsen udloses sta- 
dig, idet motoren standser. Siledes 
kan man gi op til 3 sek. motortid, 
men hvis man gir laengere, risikerer 
man at brskke planet, hvis bremsen 
virker, nir motoren standser. Nir 
motortiden overskrider 3 sek, skal 
man lade autororet komme ind ca. et 
halvt sekund efter motoren standser. 
Termikbremsen mi farst udlases lo- 
15 sekunder efter, at motoren er 
standset.

Nir man har fiet det hele til at 
fungere, skal man blot fintrimme - 
og det foregir pi traditionel vis.



N o r d i s k  L a n d s k a m p
Det var i Ar Danmarks tur til 

at aPholde NM for linestyrede model
ler, som blev afholdt d. 7-8 Aug.

Det blev for et stykke tid si- 
den afgjort at konkurrencen skulle 
flyves i Fredericia pA Shell rafina- 
deriet . — Shell tilbad endvidere praemi — 
er for 75o.- kr.-SA langt sA godt.- 
Men i sidste ajeblik slog Shell bak 
fordi forsikringen ( KDAs) ikke ville 
garantere de 22o.- millioner kroner 
som et sAdant rafinaderi koster i til 
faelde af brand.-Men prikken over i'et 
satte Shell, da man samtidig trak prae- 
miebelebet ned til ca. 15o.- Kr.

Alt dette foregik fA dage for 
konkurrencen, sA man mA hAbe, at man 
fra KDAs og klubbernes side er faer- 
dig med at ansage Shell om noget som 
heist i fremtiden.-Godt nok fik vi

tredjemand i landet i ejeblikket!
Leif Eskildsen flej med den 

samme model, som han brugte ved VM, 
nemlig den store, lette papi rbeklaed- 
te stunter, medens Ove Andersson 
brugte sin selvgrA amerikanerpraegede 
stuntmodel, der er usaedvanlig smuk.

I hold blev det dansk sejr 
foran Sverige og Finland.

Alt i alt var det for dAr- 
ligt at der kun var 7 deltagere.

S p e e d
Finnerne stillede op som favo- 

ritter efter deres VM indsats, men de 
skuffede kollosalt. Til gengaeld blev 
det svenskernes dage.

Leif Cernold har gennem det 
sidste Ars tid vaeret den eneste i nor-

Guy Sundell med Joker og 
Oliver Tiger 4:49

anvist en anden plads, men den var u- ^en ^er **ar kunnet fA effektpotter til 
brugelig.-Men det ger nu ikke Shells at virke ordentligt. Han lagde ud i 
handling mindre forkastelig. ferste flyvning med 225 km/t i en fly-

Enden pA det hele blev, at kon-vehojde pA 1 mtr.-Ikke mange minutter 
kurrencen mA-tte flyves i Grindsted, senere lagde halvdanskeren Rolf Hagel 
pA Grindstedvaerkets parkeringsplads, sig P& siden af ham ogsA med 225 km/t 
medens deltagerne boede pA vandrehjem-men uden potte!
met Pro Pace i Fredericia, der var af Det danske hAb Kjeld Frimand,
fin kvalitet, med en fortraef felig som uger fer konkurrencen, havde

T e a m  -  R a c e

morgen og aftensmad! Til frokost fik 
deltagerne en lidt utilstraekkelig 
madpakke.

Fredag aften lykkedes det en 
af arrangarerne at havarere det "Rug 
bred", der var lejet til at transpor

forbedret den danske rekord i speed, 
gav den endnu en tak opad, ved at fly- 
ve 216,9 km/t i ferste flyvning.

Der var kun to finske deltage
re, der fik tid i farste runde, nemlig 
Ekholm og Lathinen, der begge flej

tere deltagerne frem og tilbage i, sA 197,8 km/t. BAde Jens Geschwendtner 
det endte med at de danske deltagere 
hver tog et par af de finske deltage 
re frem og tilbage fra Grindsted.

Lerdag var farste konkurrence 
dag, og til forskel fra det sidste 
NM der blev afholdt i Danmark, var 
vejret f ortrasf f eligt. Der var kun en 
konkurrencecirkel til speed og Team-
Race, men desud,en var der en traenings-der der ikke var en smule bedre. 
cirkel. Ca. loo mtr. derfra, blev Leif Cernold fik 222 km/t i
der fiejet Stunt og Combat pA en dej- anden flyvning, og gik alene pA fer- 
lig graesplaene. stepladsen, da Hagel kun havde 1 gyl-

Man startede med Team-Race og dig tid, og helt sikker var sejren, 
Stunt, der blev efterfulgt af de and— da Rolf Hagel kun fik ca. 2144km/ t 
re klasser, sA det hele blev mixed op i tredje flyvning

og Dirch Ehlers fik ingen tid.
T anden runde skete der det 

sergelige, at Rolf Hagel nasten fik 
vaeltet standeren, i en flyvning der 
lugtede af 23o km/t, men det var ik
ke Hagels fejl, det var standerens, 
der var af en dArlig konstruktion.
Han fik en omflyvning pA en anden stan

rundevis, men for en ordens skyld, 
vil de blive taget en ad gangen.

S t u n t
afHer bestod det danske hold, 

de samme 3 mand fra Grindsted, der 
ogsA deltog ved VM.

I ferste runde, lagde Leif Es-

Finnen Jaskelainen gik op pA 
4. pladsen med 2o9,3 km/t i en flyv
ning der dog burde have vaeret diskva- 
lificeret for hoj flyvning.

Kjeld Frimand fik ca. 2o9 km/t 
i anden runde, men i tredje 1A det 
godt og vel pA 22o km/ da motoren 
desvaerre stoppede midt under tidtag-

kildsen sig i spidsen’med 33o4 pt, ef-Bingen.-En revnet bramdstofslange var 
terfulgt af VM-solvvinderen Ove Andersarsa8en’ 
son der fik 3215 pt, der igen var ful- 
gt taet til ders af Emil Madsen der 
havde 3oo9 pt.

Det var forievrigt sjovt at 
bemaerke at Ove Anderssons runde ma- 
novre var bedre end Eskildsens, men 
at det til gengaeld var omvendt med 
de firekantede, hvor Leif Eskildsens 
super-lette model var suveraen.

I anden runde steg spaendingen 
yderligere, da Ove Andersson lavede 
omgangens bedste flyvning med 3251 pt 
foran Eskildsens 3239 pt.Emil Madsen 
svigtede og finnen Mayer fik 3oo8 pt.

Man regnede^med at Sverige 
ville stille med Bjornwall og Eskil- 
son, men sendte i stedet for 0. Kail 
og Villy Andersson, der var overras- 
kende gode!-Det mA erkendes at bred- 
den er sterre i Sverige end i Dan
mark i Stunt.

I tredje og sidste runde fik 
Ove Andersson igen bedste flyvning, 
men da Leif Eskildsen kun var 7 pt. 
efetr med sin flyvning, kunne sven- 
skeren ikke fravriste Eskildsen sej
ren. Emil Madsen kom igen i tredje 
flyvning og bjasrgede tredjepladsen 
i hus til Danmark.

Sidst i raekken kom Bent Gas- 
bjerg, der pA det sidste har haft 
dArlige trasningsf orhold ·-Men i trae- 
ning eller ej.- Der findes ingen bedre

Jens Geschwendtner skuffede ved 
kun at flyve 188,4 km/t, medens Dirch 
Ehlers fik 187,5 km/t.

Vinderen Leif Cernold, flej med 
hjemmelavet motor a la Wiesniewski i 
en uhyggeligt velflyvende model

Rolf Hagel flej med samme udstyr 
som ved VM, nemlig Super Tigre Q.15 
uden potte, men desuden medbragte han 
sin hjemmelavde motor med effektpotte, 
der var 3ooo omdr/m hurtigere end hans 
S/T.-Han havde den dog kun pA baenk!

Kjeld Frimand flej med sin hvide 
rekordholder, med maghonioverside.- 
Vi hAber i naeste nummer at bringe en 
tegning af modellen!

Nr.2 i speed Rolf Hagel 
Sverige 225 km/t

Her mente vi at Danmark mAtte have 
de starste chancer, og i farste heat fik 
Per/Ole Hasling noteret 5:o2 med deres 
H.P. model, der havde et stop pA 94 omg, 
foran Svedling/Eklund^Sverige, der fik 5:20 
og Aarnipalo/Fagerstrom Finland, med 5:37.

I andet heat fik Ekholm/Nore ogsA 
5:o2, men det var med en gang svinsk pilot- 
traek, der ufatteligt nok ikke diskvalifice- 
rede finnen. Hans/Jens Geschwendtner blev 
anden med en overknebet motor og 5:36.

Det enlige norske hold udgik efter 
ca. 5o omg.

I tredje heat blev Kjellberg/Sannes 
Sverige, diskvalificeret, for at holde tip- 
pen i vejret, sA Uldum/Dahl fik omflyvning.

I sidste heat kom Sundell/Sundell 
Finland kolde op med deres fantastiske Oli- 
vere, der karte 2 stop med ca. 15o-155 km/t.

Selv om deres ene stop kiksede, kom 
de hjem med ferste omgangs hurtigste tid 
4:49. Larsson/Johansson Sverige, overras- 
kede alle ved at flyve 5:o4, og sidst kom 
Uldum/Dahl danmark med 6:27

Anden omgang bad pA noget bedre
tide r.

Ekholm/Nore fik konkurrencens hurtig 
ste tid 4:44.-Igen med en pilotteknik, der 
satte rekord i traek. Per/Ole Hasling flaj 
regelmenteret og fik 4:48. Heller ikke denne 
gang lykkedes det det norske hold at fA en 
tid.

Sundell/Sundell fik i andet heat 4:58 
mod Hans/Jens Geschwendtner der fik 5:2o.- 
Det var dog nok til at rykke op pA 5. plad
sen. Svedling/Eklund udgik sA sent som pA 
97 omg.

Kjellberg/Sannes var igen uheldige, 
og karte ind i cirklen med deres MVVS ud- 
styrede model- Motor og panne havde de 
arvet fra Kjell Rosenlund.

Larsson/Johansson vandt deres heat 
med 5:22, de flaj ligesom Svedling/Eklund , 
med modeller der er ca. 62o mm i spsend- 
vidde, men har en temmelig lang krop. Begge 
flaj med Super Tigre RV. Aarnipalo/Fagerst- 
rom kom igen med deres S/T udstyrede model 
ind pA 5:37, og sidst igen kom Uldum/Dahl, 
dennegang med 6:16

I finalen var sA Ekholm/Nore 4:44, 
og Super Tigre, Per/Ole Hasling 4:48, de 
byttede iavrigt til finalen, deres H.P. 
model ud med den gamle S/T model der fik 
selv ved EM sidste Ar-Og sidst bradrene 
Sundell, med deres gamle Joker med optraek- 
keligt understel!

I starten var Per/Ole Hasling 
ikke hurtigst i luften. Det var Ekholm/Nore 
der havde den eneste 25 omg. model i fina
len. Sundells motor, der er meget kritisk 
med varmkarselen, kom kold op. Nore/Ekholm 
lavede et hurtigt stop pA 27 omg. Sundells 
justerede i deres stop,-Det koster tid.- 
Per/Ole Hasling stoppede pA 38 omg. men mo
toren flikkede endnu da Ole Hasling var ved 
at gribe den, sA han lod den gA,-Det koste- 
de en halv omgangs labetur.

Sundells motor var stadig ikke pA 
toppen, og de satte masser af tid til!

Per/Ole Haslings Super/Tigre model 
fulgte overraskende med Nore/Ekholms i has-



tighed, men det var ikke Haslingerne der 
pludselig floj meget stasrkere, nash,- det 
var ene og alene fordi Ekholm blev forhind 
ret i at fortsastte sin grove Whipping.-Ja 
det virkede som om at Sundellerne og Has- 
lingernehavde aftalt p& forh&nd at ssette 
en graense for mo rsomhederne.

Sundellerne fik efterh&nden stil— 
let motoren, og var hurtigst i hastighed, 
og begyndte derfor at hale det tabte ind 
igen !

Ved loo omg. forte Nore/Ekholm med 
ca. 8 omg. foran Haslingerne, og ca. 15 
omg. foran Sundellerne, men efterh&nden 
gjorde Haslings hurtigere stop og laengere 
raekkevidde udslaget, ved ca. 18o omg. var 
de indhentet, og da Nore havde et halvd&r- 
ligt stop ved ca. 19o omg. var de sl&et.

Per/Ole Hasling sergede for endnu 
en dansk sejr ved at vinde i 1ο.·ο7 fulgt 
af Ekholm/Nore med lo:21, og sidst Guy/ 
Olof Sundell med lo:39!

Den nye holdpokal, som Finland 
udsatte, var de ogsfi maend for at vinde, 
Danmark blev nr.2, og Sverige tredje.
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G o m  b a t
Norge stillede i denne klasse 

med fuldt hold, men til gengaeld var 
der kun to svenskere og ingen finner.

For ferste gang i NMs historie, 
var der ingen svenskere i semifinalen. 
Ferst var sidste krs mester Roger Holir 
berg blevet diskvalificeret, og siden 
blev sidste Srs nr.3 Bernt Gustavsson

SPEED:

NM-vinderen Per/Ole Hasling 
i et stop pk 4:48

1 . Leif Cernold Sverige 225 Km/t 0/D
2 . Rolf Hagel Sverige 225 Km/t Super Tigre G 15
3. Kjeld Frimand Danmark 216 Km/t Super Tigre G 15
4. Kari Jaskelainen Finland 2o9 Km/t Super Tigre RV
5. Matti Lathinen Finland 197 Km/t Super Ti g r e R V
6. Ralf Ekholm Finland 197 Km/t Super Tigre RV
7. Jens Geschwendtner Danmark 188 Km/t Super Tigre G 2o
8 . Dirch Ehlers Danma rk 187 Km/t Super Tigre G 2o
9. Karl-E Enquist Sverige - Km/t 0/D

STUNT
1 . Leif Eskildsen Danmark 33o4 3239 3268 * 6572 pt.
2 . Ove Andersson Sverige 3215 32 51 3275 * 6526 pt.
3. Emil Madsen Danmark 3oo9 117 3143 = §152 pt.
4. Villy Andersson Sverige 2938 2974 3o74 - 6o48 pt.
5. Elias Mayer Finland 2847 3oo8 3o 59 =* 6o47 pt.
6 . Ove Kail Sverige 289o 2 9 o9 2953 « 5862 pt.
7. Bent Gasbjerg Danmark 25o9 2933 2593 « 5526 pt.
COMBAT:
1 . Andreas Ytreey Norge M W S  og Oliver Tiger
2 · Holger Madsen Danma rk Super Tigre
3. Bjarne Simonsen Danmark Super Tigre
4. Arne Stang Norge Oliver Tiger
5. Bernt Gustavsson Sverige Super Tigre
6. John Mau Danmark Super Ti g r e
7. Gard Titelstad Norge Oliver Tiger
8. Roger Holmberg Sverige Super Tigre
TEAM- RACE:
1 . Per/Ole Hasling Danmark 5: o2 4:48 1o : i07 H.P. + S,
2. Nore/Ekholm Finland 5: 02 4:44 lo:;21 S/T Rv
3. Sundell/Sundell Finland 4:49 4:58 lo;:39 Oliver
4. Larsson/Johansson Sverige 5: o4 5:22 S/T RV
5. H/J Geschwendtner Danmark 5:36 5:2o S/T
6. Svedling/Eklund Sverige 5:23 - S/T
7. Aarnipalo/Fagerstrom Finland 5 i 37 5:37 S/T RV
8 . Uldum/Dahl Danmark 6:27 6:16 ETA
9. Heitmann/Jensen Norge - - Oliver
lo. Kjellberg/Sannes Sverige - - M W S

Ove Kjellbei'g var den eneste, der 
brugte MWS.

I den anden semifinale, flej Holger 
Madsen mod Stang fra Norge,-Og her kom 
nordmanden til kort over for den taktisk 
meget snu dansker, der samtidigt kunne alle 
de nodvendige manevrer p& de rigtige tids- 
punkter.-N&r danskeren blev angrebet, gik 
han ned i 1 mtr. hejde, og nordmanden, der 
koncentrerede sig for meget om serpentine- 
ren, angreb oppefra og ned,-Det gkr jo al- 
drig godt.-SA han mlitte bide i graesset 3 
gange inden kampen var slut.- Efter kampen 
nedlagde Norge officiel protest, idet de 
haevdede at Holger Madsen havde flejet mere 
end 2 omg. under 2 mtr, men protesten blev 
korrekt afvist.

T finalen medtes s& Holger Madsen 
fra Grindsted, og Andreas Ytreey fra Bergen 
i Norge. Ytreey flej som favorit med en 
meget hurtig M W S  "Stream Eater", mod dan
skeren, der flej med Dominator og S/T.

Kampen blev h&rd, med nordmanden som 
den bedste, men Holger Madsen bed godt fra 
sig. Efter ca. 1 min. flej de sammen i luf- 
ten, og m&tte begge skifte til reservemodel 
ler. Danskeren havde endnu en Dominator med 
Super Tigre i, medens Nordmanden havde en 
Oliver Tifeer udstyret Stream Eater.

Nordmandens Oliver sagde ikke en mis 
lyd, lige meget hvad han bed den, og da Mad 
sens Super Tigre ikke var p k toppen, blev 
det en sand nedsabling i de sidste minutter 
Nordmanden fik 4 klip mod 0.- Sk det var en 
vaErdig og suversen Nordisk mester i Combat. 
For ievrigt den ferste Norge har!

Danmark vandt hold foran Norge.

I

HOLD: Stunt. Combat. Speed . T/R. i al t
1. Danmark 11. 11 18 14 54
2 . Sverige 12 22 12 19 « 65
3. Finland 21 27 15 12 ■ 75
4. Norge 24 12 3o 29 95

Svedling/Eklunds Good-Year 
inspirerede T/R model

Banketten og prsemieoverraekkelsen , 
blev afholdt p& Hotel Vaseg&rden i Frede
ricks. Per Weishaupt fra KDA uddelte prs- 
mie rne.

Det samlede holdresultat viste, at 
Danmark for ferste gang havde vundet NM 
i samlet hold. Sverige blev anden, Finland 
tredje og Norge sidst

Holdpreemien kan op til DM beskues 
i de kebenhavnske klubbers klubhus pk 
Amager Faelled.

Konkurrencen blev arrangeret af 
Grindsted og Fredericia i faellesskab, som 
p& trods af al den modgang i begyndelsen, 
klarede det hele str&lende, assisteret af 
et par konkurrenceledere fra andre klubber 

Naeste kr skal konkurrencen forh6b- 
entlig flyves i Norge

Hans Geschwendtner
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spalte 15—22

spalte 31—33

Sca lecra ft
Elektriske biler, skibe 
og tanks i byggesaet

spalte 39

'P e e izy
HO modelbanevogne. 
Militaermodeller HO.

spalte 13



Resultateme fra EtJBOPA-CTJP 1968 for fritilyvende modeller.
A2.
1. Dieter Klink Tyskland 18o 168 I80 18o 146 354
2. Norbert Mertes Luxemborg 18o 18o 133 13o I80 853
3. Gerard Verbres Holland 18o 18o 122 18o I80 342
4. Max Moor Schweiz 61 18o 155 18o 18o 756
5. Herbert Schmidt Tyskland 169 86 I80 137 18o 752
6. Hare Dremiere I'rankrig I06 18o 96 18o I80 742
7. Per Grunnet Danmark 33 167 144 I80 I80 7o9
8 . Jacques Brouez Prankrig 13o 111 17o 76 15o 687
9. Anton Bucher Schweiz 45 18o 115 165 I80 685
lo H Yalkinkaya Tyrkiet I80 18o 82 49 18o 671
11 Siegfried Piittner Tyskland 113 18o 94 lol I80 663
12 Henry Akermark Sverige 72 llo 123 I80 I80 665
13 Biner Giinsel Tyrkiet 18o 86 95 I80 122 663
25 Hans Hansen Danmark 57 113 116 I80 79 545
3o Thomas Kongsted Danmark 
Her var ialt 32 deltagere.

69 7o 88 46 I80 453

υ ζ
1. Thomas Kaster Danmark I80 18o 154 18o I80 874
2. Jirgen Horn Tyskland 18o 18o 145 18o 18o 865
3. Erik Jacobsen Danmark 142 13o 18o I80 13o 862
4. Hrs. Schaller Schweiz I08 18o I80 18o I80 823
5- Viemer Ifimptsch Tyskland lo5 18o 165 I80 167 797
6. Emile Gouveme Prankrig 131 18o 12o I80 18o 791
7. Jacques Petiot Prankrig 127 18o 147 147 I80 781
8 . B. Siebenmann Schweiz lo5 18o 135 I80 I80 78o
9. Guy Cognet Prankrig 145 18o 113 18o 161 779
lo H. Schweinsberg Holland 135 18o lol 18o I80 776
11 Chr. Schwartzbach Danmark I80 16o 18o 173 7o 763
12 Anders H&kansson Sverige 146 127 149 18o 133 735
13 Hno Axelsson Sverige 18o 111 112 18o 18o 763
14 Erik Nienstffidt Danmark 161 129 I80 18o 3o 730
15 Gttnter Rupp Tyskland 
Her var ialt 19 deltagere.

12o 125 123 146 13o 644

1)Z.
1. Karlheinz Rieke Tyskland 18o 180 180 18o I80 9oo

+218
2. Lennart Larsson Sverige 18o 180 I80 I80 I80 900

+2o4
3. Reid Simpson Tyskland 18o 180 180 17o I80 89o
4. Claude Zimmer Prankrig 18o 180 18o 16 3 I80 883
5. R. Guilloteau Prankrig 125 180 180 18o I80 8456. Alain Landeau Prankrig 18o 180 18o 124 I80 844
7. Hans Friis Sverige 169 180 133 I80 I80 3428. Pertti Polonen Finland 37 180 176 156 18o 779
9. N C Christensen Danmark 18o 89 13 0 174 124 747
lo Thomas Kaster Danmark 141 18o 139 89 18o 72911 Roger Simpson Amerika lo7 13o 13o 60 I80 7o712 Yrja Yaltonen Finland 16o I80 35 18o 123 673
13 Peter Kretschmer Tyskland 162 I08 34 llo 167 63114 Julio Lopez Spanien 13o 112 lo7 62 3o 49115 Rolf Hagel
Her var kun disse 15

Sverige
deltagere.

31 - 111 18o 95 417

Jyf/andssfage t
blev ikke s& stor en succes, som 
den arrangerende klub kunne have 
fortjent. Der kom Ikke saerlig man
ge deltagere - kun to fra Sjeelland 
og Hasten ingen fra Jylland.
Resultatet blev:
A2.
1. Hanne Hansen, 116 .... 776 sek.
2. Peter Stengade, 30I ... 7ol sek.
3. B Branserud, 3ol ..... 683 sek.
4. P Birehlav, 30I ...... 5 77 sek.
5. S i Hasiiussen, 30I .... 569 sek.
6. Finn Bjerre, 3ol ..... 533 sek.
7. B Gundal, 632 .......  361 sek.
8 . J Rasmussen, 3ol ..... 328 sek.
9· E G Nielsen, 6 3 2 ___... 21o sek.
C2.
1. S Grove-Nielsen, 632 .. 755 sek.
2. P Birchlcv, 3 o l.....  650 sek.
D2.
1. If G Christensen, 116 .. 84o sek.
2. B Jensen, 632 .......  523 sek.
3. B Branserud, 3ol..... 292 sek
4. P Schiedt, 537 ......  38 sek’
5. J Grove-Nielsen, 632 .. 9 sek.

Det bar m&ske lige bemarkes, at 
A2-vinderen, Hanne Hansen, flaj med 
sin farste model (en Stratos), og 
at det var hendes farste korikurren- ce.



H0STKONK, C - l

Den anden hestkonkurrence est 
for storeba?lt, blev flejet pi Amager 
Faelled den 15 September. Da der ikke 
var hestkonkurrence vest for store- 
baelt, var der en del jyske deltagere.

Om lerdagen festede man i . 
klubhuset, og om sendagen flej man 
konkurrencen ,-Desvaerre var det kraf- 
tigt blaesevejr, men der blev flejet 
flere bema?rkelsesvaerdige tider, samt 
iat 2 nye banerekorder.
STUNT EKSPERT:

Der var kun to deltagere, 
nemlig Leif Eskildsen og Emil Mad
sen, begge fra Grindsted.

Leif Eskildsen flej nogle 
kantede manevrer, der var en verdens- 
mester vaerdig , men Emil Madsen var 
ikke langt efter, dog var hans flyve- 
fart lidt for hej til at det blev 
helt i top.
1. Leif Eskildsen 63o 644o pt.
2. Emil Madsen 63o 56o6 pt.
STUNT BEGYNDER:

Denne klasse, var praeget af 
ustartende motor0»', og da alle delta- 
gerne var fra samme klub, er det naer- 
liggende at tro at der ikke var saer- 
ligt meget gled pi den akkumulator 
de brugte!

Vagn Hansen, var den eneste 
der niede naesten det hele, si ban 
vandt sikkert foran Jern Ottosen, 
der flej nydeligt, men stoppede ved 
de trekantede loops.

Jerly Steensen niede kun en 
halv flyvning.
1. Vagn Hansen 143 2227 pt.
2. Jern Ottosen 143 1258 pt.
3. Jerly Steensen 143 lo62 pt.
SPEED:

Her var der to svenske delt
agere, der begge kom fra Malmo.

Rolf Hagel gentog kunststyk- 
ket fra NM, og vandt sikkert med 
225 km/t i ny banerekord. Leif Es
kildsen, der var dagens mand, havde 
pludselig fiet skik pi sin motor, 
og fin imponerende 211,8 km/t pi 
andenpladsen. Kjeld Frimand, havde 
lidt vrevl, og fik 21o,5 km/t.
Bertil Ferm blev fjerde med 2ol,l 
km/t med en to-linet model. Jens 
Gescfiwendtner er halvt nede med 
nakken og fik kun 193,7 km/t, me- 
dens Dirch Ehlers, sandt at sige bli- 
ver dirligere fra gang til gang. Jar- 
Gen Nielsen stillede op for ferste 
gang, og havde en god standerteknik. 
Han brugte 2-liner og fik 157 km/t.
1. Rolf Hagel Malmo 225 km/t..

2 . Leif Eskildsen 63o 211 km /1
3. Kjeld Frimand 13o 21o km/t
4. Bertil Ferm Malmo 2 ol km/t
5. J. Geschwendtner1 138 193 km/t
6. Dirch Ehlers 138 18o km/t
7. Jergen Nielsen 635 157 km/t
COMBAT:
Her var tilmeldt 6 deltagere, men 
kun 4 stillede til start.

Den kun 13 irige Peter Bryde 
flej en taktisk klog kamp, mod Jor- 
gen Bobjerg, der smadrede sin model 
i et overkidt angreb-Da Bobjerg fik 
sin reservemodel op, lykkedes det 
de to combattanter at flyve sammen. 
Si Peter Bryde gik til finalen pi 
bedre lufttid.

I andet heat flej Werner Sig- 
gird si brutalt mod John Mau at han 
blev diskvalificeret·

I Finalen, fl0 j Peter Bryde 
igen klogt, men John Mau vandt med 
3 klip mod o. Peter Bryde havde et 
klip, men det var i snoren.-Det 
var en mefeet underholdende kamp.

John Mau flej med en Domina- 
tor, medens Peter Bryde havde en
selvkonstrueret.
1. John Mau 635 3 : 4o 3 klip
2. Peter Bryde 138 3:15 0 klip
3.
4.

J. Bobjerg 13o 
W. Siggird 13o

TEAM-RACE:
I ferste heat vandt H+J Ges- 

chwendtner med 5:13 foran Palle Ri-

vold/Henrik Hansen med 5:14, si to 
af finaleholdende var kiret. ·

Dirch Ehlers/Luis Petersen 
vandt andet med 6:12

Jergen Olsen/Kjeld Frimand 
fik omflyvning, da Werner Siggird/ 
Jergen Bobjefg kerte ind.
H+J Geschwendtner brugte Oliver i an
det heat og forbedrede til 5:o8 for
an dagens store overraskelse Olsen/ 
Frimand der fik 5:35 og blev fjerde 
sammenlag t.

Per/Ole Hasling kerte sig i 
finalen med 4v: 4o med H.P.15 foran 
Ehlers/Petersen, der forbedrede til 
6:ol. Henning Andersen/Erik Thygesen 
fik 6:2o.

I finalen kerte bide Rivold/ 
Hansen og H/J Geschwendtner varmt,- 
derpi udgik Rivold/Hansen, efter en 
nerves reaktion fra en hirtaet over
haling fra Per Hasling.

Der blev lidt spending igen 
da Per/Ole Hasling var ved at saette 
deres store forspring over styr, da 
modellen kerte ind en halv omgang 
fra mekanikeren,- men de niede det 
mageligt, og var i mil i lo:23,5, 
foran Geschwendtner x2 der fik lo:54
1. Per/Ole Hasling 138 4:4o lo:23
2. H/J Geschwendt. 138 5:o8 lo:54
3. Rivold/Hansen 138 5:14 -
4. Olsen/Frimand 138/13o 5:35
5. Ehlers/Petersen 138 6 :ol
6. Thygesen/Andersen 138 6:2o
7. Siggird/Bobjerg 13o -

Hans Geschwendtner

Ro skildeve^ 234, 
26lo R0 dovre, 
I'll'. 7o 19 o4.

Vi i'0rer raaioij era sty ring, 
til modellly, modelmotorer, 
lim og dopelak, naterialer,

byggesst 
tilbehor, 
m .  m .

: Eraupner





M O D E L L E RS E MO

Orig.konstr. Hans Hansen, Danmark 
Modifierad av Jan Akesson, Sverige

S K V M A S T E R

STRAIOS

Konstruktor: 
Rolf Hagel

Blandt SEMO--MODELLERKE skal naervmes
MUSTFIRE 172cm kr. 245.-
YIKING 153cm kr. 135.-
VAGABOND 15ocm kr. 125.-
STUNTY 82cm kr. 37.-
THTJNDERBIRD 89cm kr. 38.-
MAX MASTER 128cm kr. 39.-SΚΥΜΑSTER 169cm kr. 47.-STRATOS 191cm kr. 47.-

PLASTIC -BYGGES/ET

Ju 87G "STUKA" - "Tank Buster"
FROG plastic-byggesret omfatter 7o 
modeller i skala 1:72, 1 luftskib 
lo biler og 12 skibe.

SEMO-MODELIER f&a i fcrende hobby- FR0G faas 1 f0ronde hobbyforretninger. 
forretninger.
B A N G  ’ s H O B B Y  T E K N I K KONGEVEJEN  112 . 2830 V IR U M  - K 0B E N H A V N



M IK R O  A V IO N IC S

Dette billede af micro Avionics 
XL-63 giver et udmaerket indtryk af 
1968-argangen af proper tionalanlisg. 
Di.sse anlffig er blevet ca. Λο% min- 
dre end de hidtil kendte, og det er 
ikke a]ene micro Avionics, der er g§- 
et denne vej. 5a at sige alle de 
storre radiofabrikanter i USA til- 
byder nu anlajg i miniudforelse, og 
det er vel kun et sporgsmal om kort 
t.id, inden standardanlsggene helt 
vil forsvinde fra markedet. Et lil
le anlffig kan naturligvis bruges i 
en lille model, men da det samtidig 
bar samrne traskkraft, som de store 
anlceg, kan de sandolig ogsa anven- 
des i store og hurt.ige modeller.
For at kunne bedomme storrelsen - 
da den ellers obligatoriske tsnd- 
stik?iske mangier - bor man vide, 
at hver rormaskine maler 52 x 34 x 
23 mm uden holder.
Dette holdersystem gar man sig iav- 
rigt sine tanker om, n&r man ser det 
afbilledet. men nar man farst har 
set det i virkeligheden on har pro- 
vet at tage en rormaskine ud af 
d;,ns holder, forsvindnr enhver ba
te: nkelinhed. Det e r virkelig 
godt. Fjedrene er meget kraftige, 
og der skal en ssrdeles kraftig pa- 
'■irkning til, for en rormaskine kom- 
■ΊτΓ los. Kun i et meget voldsomt. 
havari (vi har provet - tak) bliver 
rormaskinerne slynget uri, og dette 
kan vi sikkert takke for, at vor ra
dio virker urimerket, efter at vor 
Beachcomber pa grund af PF, stan- 
dardforkortelse for pilotfejl, (be- 
tegnelsen regner vi med at fa brug 
for af og til) blev forvandlet til 
bitte sma balsastumper.
Upd at anskaffe sig flere set holde- 
re opnar man, at man nemt, hurtigt 
og uden andet vasrktoj end nogle 
stcerke negle, kan flytte sit udst.yr 
fra den ene model til den anden. Det 
er her en yderligere fordel, at an- 
lcBgget ikke skal trimmes om, nar det 
sffittes i en ny model.
Usgten af det luftbarne udstyr, som 
det er vist her, er sa lav som 41o 
gram, med dette udstyr er vi lidt i 
tvivl om, hvorrian vi skal fa vaegten 
af vor nye Kuiik Fly o p  ρέ 2,7oo 
gram i!!
Anlsgget leveres ogsa med to styre- 
pinrte, og sa hedder det XL-6D. Og 
endelig le\/eres bpgge udgaver ogsa 
i udfcrelser med 4 kanaler.

oml.

ny konkurrenceform
Her er s§ et forslag til en helt ny 
form for klubkonkurrence, hvor alle 
kan vecre med uanset om man flyver 
enkanal eller propo. man kan natur
ligvis frit vaslge, om man vil lade 
alle medlemmer flyve i een klasse, 
eller om man vil dele op i begynde- 
re og eksperter.
Der gives points efter denne skala:

For at vise sig pa pladsen
p§ konkurrencedagen ........  lo p
For at medbringe en model, 
yderligere ..................  5 p

Er i stand til at starte 
motoren ....................  lo p
For at fci modellen 
i luften ...................  lo p

For at fa radiokontakt 
med model] en ............... lo p
For at udfare en genkende- 
lig manovre ................ lo p

Hvis manevren meddeles 
forud, yderligere .........  5 p

Landing indenfor flyveplari-
sens omrade ................  lo p



NO RDISK  LANDSKAMP 68

f f
THOMAS  K0STER

I ir var det Finlands tur til at 
arrangere Nordisk Landskamp for frit- 
flyvende modeller. Indbydelsen kom 
farst en mined for konkurrenoen skul- 
le afvikles - det betad at deltagerne 
fik meget kort tid til at forberede 
sig - og det var medvirkende til at 
skabe en del uro omkring udtagelsen 
af det danske hold.
Der var lagt op til en noget ussedvan- 
lig konkurrenoe, idet der skulle fly- 
ves 7 starter - i overensstemmelse 
med de nye FAI-regler - og idet kon
kurrenoen skulle afholdes om natten 
i midnatssol.
I modsatning til tidligere var der 
iir ingen problemer med at stille 
fuldt hold i D2 og C2. I A2, hvor 
der normalt er Xlest ansagere, si 
det i begyndelsen ud til, at vi ikke 
ville blive repreesenteret, da Peter 
Stengade mitte melde afbud. Det lyk- 
kedes imidlertid at danne et hold 
bestiende af Gunnar Nielsen (der ik
ke har flajet konkurrenoe i adskil- 
lige ir), Erik Niensteedt (der flyver 
wakefield) og Anita Dehibak (der al- 
ligevel skulle med som tilskuer, og 
som derfor ligesigodt kunne bygge 
en model og deltage).
Holdet i C2 bestod af Thomas Kester, 
Erik Niensteedt og Karl Erik V/idell, 
mens D2-holdet udgjordes af Niels 
Ghr. Christensen, Bernt Jensen og 
Thomas Kester.
Efter to dages rejse med ovemat- 
ning hos Widell i Sverige befandt 
vi os pi flyvepladsen - var der no
gen, der sagde. For vi stod i en 
lille dal, der var omgivet af traeer 
pi alle sider - dalens diameter var 
oa. en kilometer, og den bestod i o- 
vervejende grad af sand og smi tjar- 
nebuske. Og vi kunne ikke se, at der 
var nogen flyveplads nogen steder. 
Men det viste sig selvfelgelig, at 
dalen vixkelig var flyvepladsen - 
det er nok den dirligste plads, man 
har afholdt Nordisk Landskamp pi.
Da det blaste en del, var det umu- 
ligt at trimme pi grund af pladsens 
starrelse. Vi var meget nervese for, 
at det skulle blive ved med at bla
se, for si ville det vare urauligt 
at afvikle konkurrenoen. Fiimeme 
lovede imidlertid helt bestemt, at

det ville blive stille til aften, 
nir forste periode begyndte. 
Eftermiddagen blev derfor brugt til 
gennemsyn af modelleme og til at 
se pi lokaliteteme. Indkvarterin- 
gen fandt sted i en stor bygning 
pi selve flyvepladsen. Der var oa.
50 sengepladser, en stor spisesal
og i kalderen et kampemassigt bygge- 
lokale med et fersteklasses materia- 
leudsalg.
Der blev serveret mad kl. 17.3o og 
bagefter gav Lennarth Hansson en 
fremragende omgang swing pi pianoet.
51 tog vi ud pi flyvepladsen, hvor 
vinden nssten iiavde lagt sig helt.
Der var siledes ca. en halv time til 
trimning, inden konkurrenoen begynd
te kl. 1 9-0 0.
Desvarre blev Gunnar Nielsens far- 
ste-model sat ud af spillet, allere- 
de inden perioden begyndte. Under en 
trimflyvning ville den svenske hold- 
leder gribe Gunnars model i landin- 
gen ved at udfare en manevre, der
- for os danske at se - i misteenke- 
lig grad lignede et perfekt hind- 
kantsslag - resultatet blev i hvert 
fald, at han slog oa. 2o om af for- 
kante’n pi hovedplanet. Dermed var 
modellen gjort ubrugelig - aergerligt 
da det slet ikke var nedvendigt at 
gribe den, og da Gunnars reservemo- 
del var betydelig dirligere end den 
edelagte.
Pi grund af mangel pi hjselpere - 
kun Erik Grove-Nielsen var med som 
tilskuer - mitte enhver klare sig 
selv under konkurrenoen. Pi hold- 
medet inden konkurrenoen blev det 
bestemt, at Niensteedt og Kester, 
der jo begge flaj to klasser, skulle 
Etarte henholdsvis A2 og D2 farst i 
perioden, og at disse modeller si 
blot skulle samles op, nir man kom 
forbi dem.
l'periode.
Da startskuddet lad, var Honda'en
- vores medbragte startmotor til D2
- allerede igang, og i labet af gan- 
ske kort tid var Kester afsted med 
gasseren - kohkurrencens farste flyv- 
ning, og ogsi den farste max. 
Niensteedt havde noget besveer med sin 
model, og da Niels og Widell endnu 
trimmede, besluttede vi af afvikle 
nogle A2-starter for ikke at komme
i tidnad sidst i perioden. Periode- 
langden var kun en time, og hvert 
land havde to tidtagerhold. Dansker- 
nes farste runde i A2 bragte hverken 
hffider eller sere - Niensteedt var 
bedst med 81 sek.
Efter nogle forgaeves forsag pi at 
fi sin farste-model til at flyve, 
skiftede Niels til reserven, hvil- 
ket viste sig at veere et klogt valg. 
Den flaj nemlig to max'er i farste 
periode - et med, og et uden over
run.
Widell og Niensteedt kom begge ned 
pi under 2 minutter i 02 - nedvind.
Vi troede ikke, at der var seerlig 
meget termik pi den tid af aftenen, 
men da Kaster i sin C2-start flaj 
max og endnu var 6o meter oppe, da 
termikbremsen virkede, fik vi hur- 
tigt sat vort specielle termikviben, 
seebeboblemaskinen, op.

I A2 var svenskeme overlegne lige 
fra starten, da holdet lagde ud med 
fuld tid. Nordmeendene havde Iran A2- 
flyvere med, og de var ikke det bed- 
ste, man har set fra den kant.
I C2 skuffede svenskeme meget - 
Ihman, som sammen med Hansson,Nien- 
stasdt og Kaster nok var den eneste, 
der kunne flyve max. i stille luft, 
kom ned pi 14o sek. Hansson havde 
bekleedt sin gamle "Go-Go" om, og 
derved var det fine trim forsvun- 
det - 96 sek.
I gas si finneme gode ud under trim- 
ningen. Smi, hurtige modeller, som 
fik meget fin hajde pi under stiget, 
men som pi grund af de smi spEendvid- 
der ikke gled si fremragende.·
Holf Hagel var ogsi med - han star- 
tede fint med en max. Reservemodel- 
len var en Old-Timer-gasmotormodel 
fra 1953! som han desvsrre ikke fik 
brug for. Hollander flaj som ssdvan- 
ligt jsvnt og sikkert, og tredieman- 
den, Lars Ihman, si meget overbevi- 
sende ud.
Efter l'periode fulgte en hasbleesen- 
de hjemhentning af Kasters wake
field, der havde lagt sig til rette 
i toppen a f et hajt tree. En lille 
finsk modelflyver si modellen samti- 
dig med Kaster, og si gik den vilde 
jagt, for finnen ville absolut bevi- 
se over for Kaster og alverden, at 
han var verdensmester i at hente mo
deller ned fra trseer. Og Kaster var 
naturligvis bange for, at fyren over- 
vurderede sine evner. Modellen kom 
imidlertid uskadt ned, og hjemhent- 
ningsholdet niede hjem 2o minutter 
ind i 2'periode.
2'periode.
Nu var ssebebobleapparatet kommet i 
gang, og der blev ikke lavet nogen 
fejl denne gang.
A2-ilyveme forbedrede alle deres 
tider - Anita var bedst med 139 sek, 
hvilket var den 3'bedste tid i peri
oden.



I G2 lie j Nienstaadt max, mens 
Widell var tat pA. Niels snuppede 
lige et max. pA overrun, inden han 
flaj sit rigtige max. Berat flaj 
knap to minutter, og dette i for- 
bindelse med to max. gjorde, at vi 
vandt perioden.
I gas var det Hagels tur til at kom- 
me ned med nakken. Motoren var kne- 
bet for meget, og den karte kun rent 
i 3 sekunder og taffede derefter 
resten af tiden i vandre't stilling■
3'periode.
Vinden havde nu lagt sig helt og mo- 
delleme drev kun 2-3oo meter pA en 
max. Termikken var yderst svag, sA 
de fleste A2-modeller fik noteret 
omkring 14-o sek. Der var ikke mange 
sendringer i raekkefalgen pA deltager- 
ne - efter de tre perioder 1A de tre 
svenskere i spidsen af A2 Ahlstrom 
482, Pettersson 479 og som nummer 
tre, Eklund med 462 sek.
I wakefield forte Kaster med fuld 
tid foran P. Pasanen med 53o sek, 
og Poajola med 524 sek.
I D2 havde bAde Niels og Kaster tre 
max'er, lige efter I k  Hollander med 
534 sek, og L. ihman med 527 sek. 
Efter programmet blev der efter 3 ' 
periode serveret "kv&lsbit" kl. 22, 
hvorefter det var meningen, at man 
skulle have sig et par timers savn 
inden morgenmaden kl. 3 .3 0 sandag 
morgen. - SAdan kom det imidlertid 
ikke til at gA. Niels havde - efter 
det traditionelle over-run - flajet 
max. i tredie start, og han kunne 
ikke finde modellen igen, da den var 
landet i en skov. Vi var ude for at 
lede, men skant der blev taget pej- 
ling og dannet ksde, raAtte vi dog 
give op efter 2 timers sagen. Niels 
og Kaster gik sA igang med at trim- 
me Niels' anden model, og det lykke- 
des ogsA at fA den til at flyve ud- 
mmrket. SA blev der endelig tid til 
en smule savn.
Da deltageme kom pA benene igen, 
blev de madt af et overdAdigt mor- 
genbord og et glimrende flyvevejr.
Det var nsesten vindstille, der var 
ingen skyer og solen stod ret hajt.
I modstetning til lardagens stille 
luft var der nu masser termik, og 
dagens farste geming var da ogsA at 
stille saabebobleapparatet op.
4'periode.
Kaster startede ferst med sin gasser, 
men det blev dog ikke max. denne 
gang, da der kom nogle traer i vejen 
ved landingen. Da bAde Hollander og 
Ahman droppede mere, blev Kaster's

forspring foraget. Niels' model var 
ikke til sinds at samarbejde - den 
havde ikke bevaret trimmet og flaj 
kun 76 sek, hvorefter Niels var u- 
den chancer.
I wakefield rykkede Poajola og Ahman 
op pA 2' og 3'pladsen, da Pasanen 
kom ned pA 134 sek.
OgsA i A2 skete der omrokeringer i 
toppen. Pettersson faldt ned pA tre- 
diepladsen med 613 sek, blot 1 sek. 
efter Eklund og 11 sek. efter Ahl
strom. Her kunne ske meget endnu.
Det bar naavnes, at Nienstaadt var 
topseorer med svaevemodeller i denne 
periode.
5'periode.
Denne periode var hArd for Petters
son i A2 - med kun 85 sek. faldt han 
fra 3' til 5'pladsen, hvor han holdt 
sig resten af konkurrencen. Eklund 
overtog faringen foran Ahlstrom - 
de to 1A urarligt foran resten af 
feltet.
I wakefield var det Kesters tur til 
at droppe - 15o sek. Derved kom han 
ned pA 3'pladsen efter Poajola og 
Ahman.
I D2 var stillingen Kaster, Hollan
der og Hietanen.

6'periode.
Kampen mellem de to svenskere i top- 
pen af A2 fortsatte. Nu kom Ahlstrom 
foran med et max, mens Eklund mAtte 
najes med 63 sek.
Der var mere spending i wakefield. 
Kaster flaj far de to marine ste kon- 
kurrenter - og det blev til endnu en 
nedvindsstart, dennegang pA 13° sek. 
Ahman fik imidlertid endnu mindre,
95 sek. Stillingen var derefter den, 
at Poajola havde 47 sek. mere end 
Kaster, mens Ahman kom et stykke bag- 
efter. Det betad imidlertid, at 
Poajola skulle flyve sin hidtil dAr- 
ligste start til sidst, hvis han 
skulle risikere at tabe.
I D2 mistede Kaster lidt af sit for
spring, men dog ikke sA meget, at 
han flyttede sig fra farstepladsen. 
Kaster havde lo5o, Hollander lo32 
og Hietanen 997 sek. Her var der lagt 
op til en spaandende sidste periode.
7'periode.
I A2 sikrede Ahlstrom sin sejr ved 
at slutte af med en max. Eklund fik 
ogsA max. og kunne derfor beholde 
sin andenplads. PA trediepladsen kom 
TAhkapAA fra Finland. Han havde fla
jet heederligt gennem hele konkurren
cen uden at lave de helt dArlige ti-
der.
I wakefield ventede man spaandt pA at 
se, hvad Poajola og Ahman kunne pra- 
stere. Finneme betragtede vores 
saebebobler meget interesseret, da' 
de lige skulle sikre Poajola's sejr 
med en flyyning over 133 sek. Det 
bemaerkede Nienstaadt imidlertid, og 
han skyndte sig hen for at slukke 
for apparatet. Finneme blev noget 
sure over dette, mens Lennarth Hans- 
son var ved at da af grin over det. 
Resultatet blev imidlertid, at Poa
jola fik startet i nedvind, og at 
han blev noteret for lol sek, sAle-
des, at Kaster kunne vinde, hvis 
han flaj over 143 sek. Han lavede

A2 - Hold.
1. Sverige 2999
2. Finland 2342
3. Danmark 2o97
4- Norge 1942

C2 - Hold. D2 - Hold.1. Danmark 3223 1. Sverige 336o2. Finland 32oo 2. Finland 3o933. Sverige 3o77 3. Danmark 3o31

Svaavemodeller, A2.
1. H. Ahlstrom Sverige 18o 136 166 142 138 I80 13o 1122
2. H. Eklund Sverige 18o 134 143 152 171 63 180 lo28
3. M. TAhkApAS Finland lo4 loo 165 152 131 I06 180 938
4. A. Regnli Norge lol 12o 136 141 142 57 18o 8775. J. Pettersson Sverige, 18o 15o 149 134 85 88 63 8496. Ξ. Siira Finland 75 154 157 149 147 68 87 8377. J. Pusanen Finland 18o 83 138 146 52 lo5 58 7678. E. Nienstaadt Danmark 81 121 118 154 142 43 72 7369. A. Dehlbaak Danmark 32 139 12o 136 76 99 123 725lo G. Nielsen Danmark 4o lol 113 114 94 84 9o 636
11 B. Mikelsen Norge 38 78 149 129 91 69 4o 54912 S. E. Borser Norge 62 7o 138 141 lo 25 25 471Gummimo to rmo delle r,, 02.
1. Thomas Kaster - Danmark ISO 18o I80 18o 150 130 iso U 80
2. S. Poajola Finland I80 164 18o 18o 171 172 lol 1148
3. R. Ahman Sverige 14o 18o 180 18o 173 95 138 I086
4. D. Nienstaadt Danmark lo5 18o 18o 180 156 157 115 lo75
5. P. Pasanen Finland iso 174 176 134 12o Ιοβ 142 lo32
6. H. Pasanen Finland iso 18o 71 12o lo9 iso 18o lo2o
7. H. Andersson Sverige 168 I06 14o 135 155 117 I80 lool
8. L. Hansson Sverige 96 14o 144 18o 99 iso 155 99o
9. K. E. Widell Danmark 97 172 130 18o 115 96 18o 97o
Gasmotormodeller - D2.
1. T. Kaster Danmark I80 I80 I80 172 18o 158 18o 123o
2. R. Rietanen Finland 165 171 152 169 158 18o I80 1175
2. N. Hollander Sverige 154 18o 18o 158 I80 18o 143 1175
4. Ir. Ahman Sverige 18o 167 18o 135 138 18o 18o 116o
5. J. Kumpulainen Finland 149 178 173 15o 121 18o 137 I088
6. R. Hagel Sverige 18o 54 18o 139 171 18o 121 lo25
7. N. C. Christensen Danmark 181 18o 18o 76 65 18o 56 917
8. B. Jensen Danmark 91 118 162 59 18o 116 158 884~ ~ 1-i 4 1 CO l08 96 83o



en meget spsndende flyvning, iaev 
modellen 15. halvt i nedvind og halvt 
i termik. Tilsidst fik termikken 
godt fat i modellen, og max'et Tar 
hjemme. S51edes gik det alts5 til, 
at Keister vandt C2. Ahman beholdt 
sin tredieplads, mens Nienstedt 
fik klemt sig ind pi fjerdepladsen 
lige efter Ahman.
X gas startede Kaster tidligt i pe~ 
rioden, og da det blev til en max, 
vandt han ogsi denne klasse. Tilla
ge stod spsrgsmilet, om Hollander 
kunne holde sin andenplads. Hietanen 
havde flojet max, si han var sikker 
pi at blive nummer tre. Hollander 
havde brsekket kroppen pi sin farste- 
model, si han mitte igang med at 
trimme sin reserve. Bet foregik un
der dramatiske former, men ligeme- 
get hjalp det. I konkurrencen flsj 
han 143 sek, hvilket kun kunne give 
ham trediepladsen, si Hietanen ryk- 
kede op som nummer to.

konkurrence - kalender
d. 29/9 konkurrence i Eslov, Sverige, 
d. 6/I0 Banalim-konkurrence, Odense, 
d. ? 1. hastkonkurrenoe, Hillerad.
d. 2o/lo 2. hastxonkurrence, Kalundborg. 
d. 3/11 Heprssentantskabsmade, Kalundborg. 
d. lo/ll 1. distriktskonkurrence, Hillerad. 
d. 1/12 2. distriktskonkurrence, Hillerad.

CL

KC

d.

d.
2o/lo Kabenhavnsmesterskaber, Amager. 
3/11 Repraesentantskabsmade, Kalundborg.

d. 3 /1 1 Reprasentantskabsmade, Kalundborg.

Tidligere blev man muget klogere, 
nir man havde vseret til Nordisk 
landskamp. Man lffirte en bunke fidu- 
ser af alle disse udenlandske eks- 
perter.
Denne gang havde man selv - som 
dansker - fornemmelse af at vsre 
mere ekspert, end de avrige deltage- 
re. Det var os, der madte frem med 
si spandende ting som et sabeboble- 
apparat til termiksagning og med en 
startmotor til gassere. Vore model
ler i C2 og D2 virkede ogsi gennem- 
giende mere avancerede end de andre 
landes. I A2 kunne vi ikke falge 
med, men efter omstsendighedeme kla- 
rede vort hold sig dog udmmrket.

Der indbydes termed til:

kmKebenhavns Mesterskaber i linestyring 
Lerdag d. 19 og Sendag d. 2o Oktober 
Der flyves 1. omgag i Stunt, Speed 
og 1/2 H Team-Race om Lerdagen!
Der indbydes indvidere til:

test
om aftenen Lerdag d. 19 Oktober i 
huset pk Amager Faelled
Detailleret indbydelse vil blive 
tilsendt Klubformaendende snarest!

C O M B A T —  N.M.

Der er fra finsk side foresliet, 
at man sletter Combat ved ]JH, idet 
man pistir, at vinderen er ham, der 
har det bedste mundtoj!

Jeg hiber sandelig, at man stemmer 
mod detie fra dansk side, da det vil 
virke som et direkte slag mod Norge, 
hvor Combat er den stserkeste klasse.

Jeg vil iavrigt tro, at finnemes 
vcesentligste indvending mod Combat 
er, at de aldrig har klaret sig si 
godt i den klasse.

Finnemes optrssden til Nil var for 
de flestes vedkommende ikke just prse- 
get af sportslig opforsel - man klap- 
pede ikke af danskeme, man forlang- 
te pointsberegningen i Combat lavet 
om, man beskyldte omgangstelleme i 
Team-Raoe for at telle forkert - iben- 
bart kan finneme ikke tile at tabe.

Hans Geschwendtner

S U Z I  E  -  ο  I I  BRUGTMOTORMARKED  ? ?

O&O O&O O&O

Den afbildede Team-Racer behev- 
er vist ingen naermere presentation!

Det er Per/Ole Haslings Super- 
Tigre model, der nok til dato, har 
vaeret Danmark mest vindende T/R -mo
del .

Af placeringer kan naevnes.
1. Solnapokalen 1966 9:11
1. DM 1967
2. Europe.-M 1967
1. Solnapokalen 1968 
1. NM 1968
1. Hestkonk. 1968

Et af dette blads missioner er bl. a 
at skabe bedre forhold for begynderne, og 
derfor er det vores h&b, at man gennem bla- 
dets spelter kan lave et godt brugt-motor 
marked.

Det skal forst^s p& den m£de, at hvis 
man har en brugt motor i kereklar stand, og 
som man ikke regner med at bruge mere, og 
er villig til at saelge til en nybegynder 
for en billig penge,-Bedes man skrive til 
redaktionen, om hvilken motor man har, og 
hvilken pris man forlanger.

Vi h^ber sk som en god la?serservice, 
at bringe en god liste over motorer, der er 
i udbud.-Og naturligvis koster det intet a 
at indrykke en s&dan annonce.

Forretningsspekulation, vil pure 
blive aPvist fra denne spalte!



munkebjerg hotel



PIANOTRAD JAPANPAPIR
retstrakt, laengde 90 cm format 50 X 75 cm
0,5 mm ................. ... kr. 0,25 tyndt, hvidt ............ kr. 0,80
0,8 mm ................. ... kr. 0.30 tyndt, rodt .............. kr. 0,80
1,0 mm ................. ... kr. 0,40 tyndt, gult ............... kr. 0,80
1,2 mm ................. ... kr. 0,50 tyndt, orange ........ kr. 0,80
1,5 mm ................. ... k r .0,60 svaert, hvidt ............ kr. 0,90
2,0 mm ................. ... k r.0,90 svaert, rodt .............. kr. 0,90
2,5 mm ................. ... kr. 1,30 svaert, gult ............... kr. 0,90
3,0 mm ................. ... kr. 1,50 svaert, orange ........ kr. 0,90

ABACHIFINER
1 mm, 10 X  40 cm kr. 0,80
2 mm, 10 x  40 cm kr. 0,80
3 mm, 10 x  40 cm kr. 0,80
2 mm, 12 x  75 cm kr. 1,40

MAHOGNIFINER
2 mm, 10 x  40 cm kr. 1,00
2 mm, 12 x  75 cm kr. 1,75

MAHOGNILISTER
til modelskibe 
65 cm laengder, 
2 x 6  mm ............... kr. 0,40

CELLULOIDPLADER
0,15 mm, 10 x  20 cm kr. 0,65 
0,50 mm, 10 x  20 cm kr. 1,10

MOTORGUMMI
fineste kvalitet 
1 x 4 mm, pr. m ... k r .0,55

PENSLER
til dope,
lille ............................... kr. 0,90
stor ............................... kr. 1,15

SKAKM0NSTRE
AEROPLANKRYDSFINER
0,5 mm, 10 X  40 cm kr. 1,70 
0,8 mm, 10 X  40 cm kr. 1,70
1.0 mm, 10x40  cm kr. 1,70 
1,5 mm, 10 x  40 cm kr. 2,40
2.0 mm, 10 x  40 cm kr. 2,40
4.0 mm, 10 X 40 cm kr. 1,70
6.0 mm, 10 x  40 cm kr. 2,40
8.0 mm, 10 x  40 cm kr. 2,40

SKYD-AF transfers.
Til dekorering af modelfly. 
Hvide og sorte kvadrater. 
Format 100 x  210 mm, 
pr. ark ......................... kr. 2,00

TAL og BOGSTAVER
SKYD-AF transfers.
Hvert ark omfatter alfabe-

BALSAFINER
fineste kvalitet

1 X  100 X  910 mm kr. 2,60 
1,5 X  100 x 910 mm kr. 2,60

2 x 100 x 910 mm kr. 3,00
3 X  100 x  910 mm kr. 3,35 
5 x  75 X 910 mm kr. 3,00

10 x  75 x  910 mm kr. 5,00

BALSAKLODSER

tet og talraekken i sort farve
4 mm hojde .........  kr. 1,00

15 mm hajde .........  kr. 2,00
22 mm hojde .........  kr. 3,10
48 mm hojde .........  kr. 6,50

MODEL OG HOBBY
25 x  25 x  300 mm kr. 1,30 
25 X 50 x 300 mm kr. 2,60 
50 x 50 x  300 mm kr. 5,20 
50 x 50 x  450 mm kr. 6,75 
50 x  75 X 450 mm kr. 9,25 
50x100 x  450 mm kr. 12,50 
50x100 x  600 mm kr. 15,50
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