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O. Mortensen Hobb Ør

Har du lyst til at blive modelflyver, er det et godt udgangspunkt at købe Hans Rabenhøjs bog om små
nemme modelfly, og med 40 år som aktiv modelflyver, er jeg parat til at hjælpe dig godt i gang.

Bogen henvender sig til:
- læreren eller pædagogen, der ønsker at

bryde dagligdagen med et "friskt pusk.,

- læreren, der skal på lejrskole med 3-6
klasse,

- sløjdlæreren, der ønsker lidt "side-
opgaver<, til de hurtige sløjdele-
ver,

- læreren, der underviser i mo-
delbygning.

- familien, der ønsker at af-
prøve en ny fællesaktivi-
tet, på tværs af alder og
køn,

- børn og unge som selv
får lyst til at bygge og
flyve.

ÅnNrNcsrIDER: MANDAG FREDAG KL. 13.00

Bogen er fyldt med iværksætter-
materiale, der let og overskueligt

:: modelflyene, samt hvordan
du får dem i luften.

Bogen indeholder 17 modeller.
De 14 tegninger er i A4 format, der blot

forstørres til A3 format (fuld størrelse).
De 3 tegninger er tegnet i størrelses-

forholdet 1:4.

Pris kr. 105,00

18.00 . LØRDAG EFTER AFTALE

;

Aktuelt fra SILVER STAR MODELS

HIROBOSHUTTLE
Denne nye udgave af Shuttle er forbedret på flere
punkter. Padlerne er placeret under det nye FZ
rotorhoved for at øge reaktionen og forbedre
kunstflyvningsegenskaberne. Længden af hale-
bom og rotorbladø et øget.
Det nye indvendige halepitch-system giver mere
nøjagtig styring. Shuttle Z kan leveres samlet eller i

byggesæt med eller uden motor. Shuttle Z( udga-
ven har ekstra kuglelejer, halebomstøtte, metal-
kobling og aluminium understel.

J,q Ø
THUNDER TIGER BEGYNDEBMODELLER
Eagleserie består af følgende modeller:
Eagle 15T til 3-4 ccm og Eagle 40S til 6.5 ccm
motor. Disse modeller er fremstillet med de nyeste
leknikker. Tegningerne er tegnet på CAD og stan-
seværktøjerne er fr6mstillet med laser.
lnderholdertilbehør som hjul, tank, spinner m.m.
Eagle 151 spændvidde 118 cm kr. 512,00
Eagle 40 S, spændvidde 141 cm ............, kr. 748,00

PANDA 1 /1 O BRÆNDSTOFBILER
Panda leverer nu en serie biler i 1/10 skala. De er
alle forsynet med 1.6 cm3 motor med snorestart.
Bilerne måler ca. 40 x 26 cm. Vægt ca. 1,8 kg. 90%
er færdigsamlet, så byggetiden er kort. Bilerne er
forsynet med baghjulstræk og affjedring og stød-
dæmpere på alle hjul. Det er muligt at køre både
off*oad og on-road. Nødvendigt ekshaudstyr: 2
kanal R/C anlæ9, lak, brændstof og startbatterisæt.

KATALOGER
Simprop hovedkatalog ..,............,........... kr. 25,00
Simpropnyheder..,.....,................,.......... kr. 6,00
OSmotorkatalog ..,...... kr. 3,80
Thunder Tiger katalog ............................ kr. 60,00
Shuttle prospekt ,......... kr. 5,00

Silver Star Models
Ølsvej35,9500 Hobro
Telefon 98 52 02 55

Prøv først din sædvanlige forhandler.
Kan han ikke lev€re, €r du v€lkomm€n til at kontak-
te os.

Hvis du vil besøge os, ring venligst iforvej€n.

GLOBAL/ HOBBY SHACK.
En helt ny serie træbyggesæt.
Fra begyndermodeller til Skyrider 60.
Ti I attraktive priser direkte fra AXMO.
Ring eller skriv efier gratis prospekt.

Du behøver ikke risikere dine modeller me-
re. Nu er det nemlig muligt at træne der-
hjemme.
FlightSimula-
toren d6rtilslut-
tes en PC kan
simulere både
helicopter og
fastvingede fly.
Ring til os, så
sender vi yder-
ligere oplysnin-
ger.

FlightSimulator

AXMO MODELLER
Ølsvej 35 - 9500 Hobro
Telefon 98 52 02 55
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Unionernes 25 års Jubilæumsnummer

Forord
Dene indlæg i modelflyve Nyt markerer
ikke blot unionernes 25 års >selvstændig-
hed<. men også en række år hvor man
trods forskellige interesser kunne samar-
bejde om det, der for os alle er det vigtig-
ste. nemiig modelflyvning. Modelflyv-
ningens udvikling afspejler i høj grad
også samfundets og teknikkens udvik-
ling. >Natur materialer< og interessen i de
>simple< naturkundskaber,afløses efter-
hånden af forbrugersamfundets >køb og
smid væk< filosofi, hvor man kan slippe
nemt om ved at købe det svære tekniske
grundlag og bruge modellen som det red-
skab, den også er. Selvbyggerreglen er
væk med det resultat, at man i nogle mo-
delflyveklasser praktisk taget ser deltage-
re i konkurrencer købe sig til succes. Ud-
talelser som >Hvomår begynder du at fly-
ve rigtig modelflyvning< viser en opfat-
telse, der kun kan karakteriseres som
umoden og ikke fremmende for nogen
sider af modelflyvning.Vi kan alle lære af
hinandens fejl og viden. Ikke mindst i

forbindelse med nybe-eynderen inden for
modeiflyvnin_s er det r.igti-rt at påpege, at
alle klasser har deres berettigelse. Der er
i sporlens verdenjo heller iklie noget ned-
værdigende i at blive verdensmester i cy-
kelløb kontra speedway. Jeg har da heller
ikke høft nogen spørge Ole Olsen om,
hvorfor han ikke kørte Formel Ford eller
Morten Frost om hvorfor han ikke spille-
de tennis. Unionerne havde i starten af
deres tilblivelse den opfattelse, at de var
meget forskellige, men i de senere år er
der bl.a. i forbindelse med samarbejdet
omkring Modelflyve Nyt, kommet en
bedre forståelse for vores sammenfalden-
de interesser omkring rekruttering af nye
medlemmer, organisation og teknik. Man
behøver ikke at være ensrettede og enige
om alt, for at kunne samarbejde om det
væsentlige, MODELFLY\TNINGEN OG
SAMVÆRET. Så lad os benytte dette ju-
bilæum, til at udbygge kendskabet til og
forståelsen for hinandens særheder.

Lttis Petersen.

Henning Forbeclt ted at gore sit linesn'rede kantpflv klar til kantp
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Fritflyvning - den klassiske form for mo-
delflyvning - var indtil ca. 1950 også den
eneste form.
Selve ordet fritflyvende kunne give ind-
trykket af, at vore modeller bevæger sig
rundt i luften uden nogen form for kon-
trol. Tværtimod. De er forsynet med
>selvkontrol<<, idet de ud fra aerodyna-
mikkens regler konstrueres til at være
selvstabile - dvs. at de afsig selv bevarer
deres flyvemØnster, hvis det forstyrres.
Ved konstruktionen sørger man også for
særlige kurveegenskaber, så opvinde kan
udnyttes fuldt ud. Mange tager i dag com-
puterberegninger til hjælp for at få kon-
strueret den ideelle model.
Er det nødvendigt selr' at konstruere sin
model?
Nej, fritflyvning kan dyrkes af alle, for
der findes te-eninger og by_e-eesæt til mo-
deller af alle sværhedsgrader. Der er mo-
deller bygget afbalsatræ og papir, der let
bygges og fl1ves af 7-8 årige, og der er

modelleq hvor man udnylter den moder-
ne teknik rned kulfiber. kevlar m.m.
Fritflyvende modeller findes i mange ty-
per: svævemodeller. eltllunimotormodel-
leq forbrændingsmotormodeller, skala-
modeller, indendorsmodeller, eksperi-
mentmodeiler os\'. - bade til konkurren-
cebrug og hobbr flr rrint.
Ved konkurrenceflr-r'ning gælder det of-
test om at få modellen til at flyve længst
mulig tid. Som fln'etid re_9nes som regel
180 sek. rnarimumstid pr. start. Der fly-
ves 5-7 starter. og har flere så fuld tid,
flyver man >t-lr'-oft<<. dvs. flere starler
med forhojet marirnurnstid. Modellerne
er udstyret med L.rl ')termikbremse<, der
kan få modellen sikkert ned. hvis den
overskrider ma\-tiden.
Der findes særlige konkurrenceklasser
for >ikke ekspener,, r ed sider.r af de inter-
nationale klasser. \Iaa har J kiasser. som
særli_gt anvendes i ed de internationale
mesterskaber:
Sr'ær.en-rodeller - klasse F1-\. der ,,hoj-
startes( med 50 tll snor som en drage.
men i tophojde frigores den for snoren og
s\'æ\,er frit ned.
Gummimotormodeller - klasse FIB (wa-
kefieldmodeller), hvor 40g specialgum-
mistrenge snoes op til bristepunktet. Når
gummistrengene snoer sig ud igen, træk-
ker de propellen rundt, så modellen i 1ø-

En glad begtnder med sin lille svævemo-
del på begtnderweekend.

bet af 30-40 sek. stiger til ca. 100 meters
hojde. hvorfra den så svæver ned. Denne
klasse har man fløjet verdensmesterska-
ber n.red siden 1928.
Gasmotomodeller - klasse F I C, hvor en

2,5 ccm. forbrændingsmotor (ca. 30.000
omdr./minut) på 7 sek. trækker modellen
op i ca. 150 meters højde, hvorfra den så

svæver ned.
Indendørsmodeller - klasse F 1D er meget
lette modeller (ca. 1g), hvor meget tynde
gummistrenge får modellen til at flyve
rneget langsomt og meget længe (40-70
minutter). Dem flyver man med i meget
store haller.
Af aktiviteter i Fritflyvningsunionen kan
nævnes:
Begynder-weekenden er en årlig week-
end, hvor ))eksperteme(< hjælper begyn-
dere med at få deres modeller fra vinte-
rens byggekurser til at flyve.
Sommerlejren har været afholdt siden
193'7.Her samles man til en uges konkur-
rencet >hyggeflyvning( og socialt sam-
VæT.

Konkurrencer, både nationale og interna-
tionale med deltagelse i bl.a. verdensme-
sterskaber og World Cup turneringer.
M synes, at fritfllwning kan give sin ud-
Øver megen glæde, spænding og udfor-
dring, hvad enten man søger en god hob-
by eller vil dyrke konkurencesport på et
højt plan.
Vil du vide mere, så kontakt fonnanden:
Erik Knudsen, Amagervej 66, 6900
Sk;em. Tlf .:97 35 l7 61.

En F 1B l4rakefieldflyver starter sin el<spertmodel til et verdensmesterskab.
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Linestyret modelflyvning er. hr is man ser
bofi fra Eileharnn-rers flytninser i be_uyn-
delsen af århundredet. opfundet al alneri-
kaneren Jim Walker o_9 har været dyrket i
Danmark i mere end 45 år. De første år
var de linestyrede modelflyvere sammen
med fritflyveme organiseret direkte i
Kongelig Dansk Aeroklub, men sidst i
tresserrre tog aktiviteterne inden for line-
styring, fritflyvning og radiostyring så

meget til, at grundlaget for tre selvstændi-
ge unioner var til stede. Den ny struktur
på modelflyveområdet blev vedtaget den
30. novernber 1969, og samme dag
nedsattes en foreløbi_q bestyrelse med det
fonnål at organisere arbejdet i Linesty-
rings-Unionen. som nu selv skullc oprette
et sekretariat. Herfra skr.rlle sa det dasliee
arbejde med bl. a. rnedler.nsre_uistrering.
konkumenceplanlæenins. udtagelse af
landshold, ajourføring af rnodelflr'r ebe-
stemmelser,,eodkendelse af Danmarksre-
korder og salg aftegninger og lnaterialer
foregå. Kommunikationen med n.redlem-
meme skete de første år via månedlige
bulletiner, men fra slutningen af 1971
stafiede udgivelsen af bladet Linestyret
Modelflyvenyt, som udkom månedligt
lndtll 1977, hvor Fritflyvnings- og Line-
styrings-Unionen gik sarnmen om at ud-
give et fotosat tidsskrift Modelflyve Nl.
Tidsskriftet blev så stor en succes, at RC-
Unionen i l98l opgav deres eget blad og
tilsluttede sig det bladsamarbejde, som
stadig består.
Stort set alle medlemmer af Linestyrings-
Unionen er samtidig medlem af en lokal
klub og dyrker linestyring på konkurren-
ceplan, og i årenes løb har danske linesty-
ringspiloter opnået fremragende placerin-
ger i internationale samrnenhænge ved
såvel nordiske mesterskaber som Europa-
og Verdensrnesterskaber.
Ailerede i 1952 blev Albert Sørensen nr. 2
ved VM i hastighedsflyvning. Der skulle
så gå nogle magre år Hvor man ikke del-
tog. Men i 1964 i Ungam kom der nye
kræfter til, det blev fulgt op i England i
1966 og endelig i 1967 lykkedes Per og
Ole Hasling at blive nr. 2 til Europame-
sterskabet i holdkapflyvning, samtidig
med at >klubholdet< fra Comet vandt
holdmesterskabet.
I 1968 viste Leif Eskildsen at danskere
også kunne flyve kunstflyvning med en
foftjent fi erdeplads til VM.

Det rlanske landsholcl i kctmpflyvning ved Vful i I 990. netl ttogle uf'lere.s nodeller.
Fro yettstre: Hennitrg Forbech, Stig Moller og B jurtte Schott.

Yves Fernandez ntetl ett kwtstflyvtittgsntotlel rnetl eil 6,5 (.cilt tltotor.



Bjørn Hansen med sin hastighedsntodel, på sommerlejr i starten
af 80'erne.

Ved kampflyvning kcempes der også i indercirclen, hvor piloter-
ne står Bennlt Furbo (bagest) ved et VM i begyndelsen af
I 9 80 'erne.

Per og ole Haslings indledte en række densrekord< ved som de første at flyve
gyldne år for dansk holdkapflyvning ved under 4 minutter for 100 omgange. Det
at vinde EM i 1975. Næste år satte Jens gaven2.pladsindividueltogforholdved
Geschwendtner og Luis Petersen >ver- vM i 1976. John Mau os Hans Ge-

Fra en sommerlejr. Fra venstre: Lars S. Hansen rned en hastighedsmodel, Hans
Rabenhøj med en hmstflyvningsmodel, og Jan Lauritzen med en Good-year racer..

6

schwendtner forlsatte de gode takter med
guldmedalje ved VM i 1980 efter tilløbet
i 1978, hvor de vandt sølv. Også hold-
mæssigt blev det til flere sølvmedaljer.
I kampflyvning er medlemmer af Line-
styrings-Unionen også godt med. Således
vandt Uffe Edslev sølv ved VM i 1982 og
Henning Forbech bronze ved VM i 1990,
hvor det danske hold samlet blev nr. 2.
Træning og afvikling af konkunencer fin-
der sted i klubberne, som er Linestyrings-
Unionens forlængede arm. Især Aviator i
Ålborg, der har Nordeuropas fineste ba-
neanlæg, tilbyder ideelle forhold for af-
vikling afsåvel nationale som internatio-
nale konkunencer. Også andre steder i
landet er man godt med. Således blev der
i 1993 indviet en helt ny bane ved Her-
ning Flyveplads og asfaltbanen ved de
københavnske klubbers baneanlæg på
Amager Fælled reetableret.
Flyvning med linestyrede modeller fore-
går i LinestyringsUnionens regi i 6 kon-
kurrenceklasser. de 4 anerkendt af den
internationale organisation FAI, således
at man kan flyve efter kendte regler lige-
meget hvor i verden man befinder sig.
Regelfortolkninger varierer, men med an-
erkendte dommerlister opnår man en ri-



melig standard på internationale konkur-
rencer.

I KUNSTFLY\NING flyves et fast pro-
gram, som efter nøje beskrevne regler
wrderes og tildeles point af en række
dommere. Manøvreme, der skal gennem-
flyves, er:
Staft, ligeud-flyvning, dobbelt wing-over.

rygflyvning, indvendige og udvendige
loops, rygflyvning, trekantede o_s firkan-
tede loops, vandrette og iodrette ottetal-
ler, firkantede ottetaller og ottetaller over
hovedet, timeglas, firkløver og landing.
Modelleme er de største. der anvendes i
linestyring og er udsfyret med motorer pa

op til l0 ccm.

I HASTIGHEDSFLY\AJNG flyves i to
klasser, en for motorer op til I ccm samt
den internationale konkurrenceklasse,
hvor der anvendes motorer på 2,5 ccm.
Konkurrencen er den simpleste, man kan
forestille sig, nemlig at gennemflyve I
km. så hurligt som muligt. Danmarksre-
korden i de to klasser er henholdsvis 201
km/t og 210knlt.

I HOLDKAPFLY\NNG flyver tre mo-
deller samtidig i samme cirkel. hvor der
skal flyves 100 omgange svarende til 10

km. Motorerne er på 2,5 ccm, og der må
kun medbringes 7 ccm brændstof, hvilket
betyder, at der skal mellemlandes to eller
tre gange, hvor modellen tankes op, star-
tes og sendes afsted igen afmekanikeren.
De mange overhalinger, stafter og landin-
ger gør konkurencen underholdende og
spændende til sidste sekund. Hastigheder
på omkring 200 knvt er normen. Den
danske rekord for l0 km er på 3 mtn.2'7
sek. inkl. stafi og mellemlandinger!

Good-Year RACING fl1ves på samme
måde som holdkapfllvning, men model-
ieme er simplere og skal i omrids ligne de

rigtige Formel 1 fly, hvormed man i efter-
krigsarene fløj Pylon-race sponsoreret af
Good Year.

I L{MPFLY\NING flyver to modeller
n-rod hinanden i samme cirkel. Hver mo-
del er forsynet med en 3 meter lang ser-

pentin. som det gælder for modstanderen
at la kiippet i sa mange stykker som mu-
ligt. \lodelleme er uhyre manøvredygti-

-ee. 
o-q da der konstant opstår overasken-

de og tirrefulde situationer. er kampflyv-
ning en siktrler pubhkumstræffer. I Dan-
mark fly1's5 kamptll'ning i to varianter,
en med dieselmotorer og en med de r.roget

hurtigere gløderørsmotottt' 
a,,r., perer.sen

Jens Geschwendlner midt i et pit-stop. Efter at have grebet tankes tanken, og motoren
genstdrtes.

Ett cl' CL-Linionetrs titlligste bestyrelser.
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RG-unionen gennem 25 år
Det hele starlede i maj 1969. Fredag den
3. maj 1969 skulle Danmarksmesterska-
berne i modelflyvning afholdes på flyve-
station Vandel. Vejret var dårligt og den
KDA-official, som var ansvarlig for ar-
rangementet, havde åbenbart kun ringe
kendskab til radiostyring. I hverl fald blev
radiostyringsfolkene placeret et sted,
hvor forholdene var helt utilfredsstillen-
de, og i konsekvens heraf besluttede de
ca. 30 fremmødte at pakke sammen og i
stedet mødes på Vandel Kro. Her beslutte-
de man at stifte en union, som udelukken-
de skulle beskæftige sig med radiostyrede
modelfly. Mødedeltagerne enedes om
navnet RC-unionen, og hver især indbe-
talte straks 10 kr., så man havde en start-
kapital på 300 kr. til dækning af de udgif-
ter, i form af porto m.v., som det forbere-
dende arbejde ville kræve.

Til at forestå unionsdannelsen nedsattes
en arbejdsgruppe, hvis centrale person
var Ole Meyer, Næstved, og under hans
ledelse gik man straks i gang med det
forberedende arbejde. Arbejdsgruppen
blev den 6. september 1969 afløst afdet
første egentlige repræsentantskab. Re-
præsentantskabet, som også udgorde
unionens bestyrelse, blev valgt ved brev-
afstemning. Ole Christiansen, Grenå,
blev valgt som formand, og Ole Meyer
indtog sekretærposten.
Systemet med et repræsentantskab og
dermed også en bestyrelse på 9 medlem-
mer viste sig dog hurtigt at være for be-
sværligt, og allerede i 1971 gik man der-
for over til at vælge en bestyrelse på 3

medlemmer til at varetage det daglige ar-
bejde. De 3 bestyrelsesmedlemmer blev
valgt blandt repræsentantskabets med-
lemmer, og det var først senere at besty-
relsens medlemmer blev valgt ved direkte
valg på repræsentantskabsmødet. Besty-
relsesmedlemmemes antal var først 5.
men blev senere hævet tii 7.

Forholdet til KDA
Oprettelsen af RC-unionen var kulmina-
tionen på længere tids utilfredshed med
de forhold, som radiostyringsfolkene

havde i Kongelig Dansk Aeroklubs mo-
delflyveafdeling. Stiftelsen af RC-unio-
nen var imidlerlid ikke et oprør mod
KDA, men derimod et opgØr med en for-
ældet organisationsform. Arbejdet i KDA
havde længe været præget af stagnation
og mangel på nytænkning, og for model-
flyverne især skete der absolut intet. For
de radiostyringsfolk, som stod bag opret-
telsen af RC-unionen, var det imidlerlid
en naturlig ting, at alle former for flyv-
ning var samlet i samme organisation, og
derfor blev det første brev på RC-unio-
nens brevpapir da også sendt til KDA s

generalsekretær Per Weishaupt. Brevet
meddelte, at RC-unionen var en realitet,
og man anmodede derfor om et møde,
hvor vilkårene for unionens tilslutning til
KDA kunne drøftes. En del modelflyvere
mente ganske vist, at man sagtens kunne
klare sig uden KDA som fordyrende mel-
lemled. Dengang - som nu - var KDA
imidlertid repræsentant for Federation
Aeronautique Intemationale i Danmark,
og uden F.A.I.-sporlslicenser, som kun
kunne fås gennem KDA, ville det ikke
være muligt for danske modelflyvere at
deltage i intemationale konkurrencer.
RC-unionen blev derfor tilsluttet KDA og
fik 2 pladser i hovedbestyrelsen.

HM2 tilhørende Jørgen Ft'ier Hansen fra Bastrupflyverne. Ori-
ginalen.fløj i 30'erne ved Grønlønd.

Med dobbeltstyring kan instruktøren hurtigt gribe ind, hvis ele-
ven begår en fejl.



Ole Meyer, RC-unionens stifter
Den helt centrale person bag oprettelser.r

af RC-unionen var bankfuldmægtig Ole
Meyeq Næstved. Ole Meyer var aldrig
formand for RC-unionen. Ikke desto min-
dre var han som myreflittig sekretær. sour
redaktør og udgiver af unionens blad RC-
orientering og som den stadige ildsjæl og
initiativtager stoft set ensbet.vdende med
RC-unionen helt frern til slutningen af
70'eme, hvor en udnær'nelse ti1 bankdi-
rektør gjorde det nmuligt at afse tid til
organisationsarbej det. O1e \'I e1'er tbrtsat-
te dog med at optræde i kulissen frem tii
1989, hvor meddelelsen om lians alt lor
tidlige død korn som et chok for alle dan-
ske modelflyvere.

Ole Meyer - RC-Unionens stifter.

Organisationen
Når radiostyringsfolkene i 1969 ønskede
deres egen union, skyldtes det ikke biot
bureaukratiet og manglen på effektivitet i
KDA. Det skyldtes først og frernmest et
påtrængende behov for en medlemsnær
organisation, som uden omsvob kunne
løse de mange problemer, son.r de stadi_e

flere radiostyringspiloter stod or,er for.
Før RC-unionens oprettelse var alle dan-
ske modelflyvere organiseret i Kongelig
Dansk Aeroklubs modelflr'realdelinq.
som blev ledet af Modeltlvr eradet. Sidst i
60'eme fun,uerede \Iodelflr'r eradet me-
get dårligt, og KDA som helhed \ ar præ-
get af store og uløste strukturproblemer.
Da Ole Meyer efter RC-r.rnionens opta-
gelse i KDA blev fonland lor \lod.-1i11 -

verådet, gik han straks i gan_s med at æn-
dre modelflyvernes organisation. Resui-
tatet blev en opdeling af modelflyr,eme i
tre selvstændige unioner, Fritflyvnines-
unionen, Cl-Unionen og RC-unionen.
Som samarbejds- og koordinationsorgan
for de tre unioner oprettedes den 7. febru-
ar 1972 Dansk Modelflyve Forbund.

DVF tog straks fat på en fælles opgave.
nernlig at sore et forsøg pa at blive opta-
set i Dansk Idræts Forbund. Den -qang -
som også senere - var Dansk Idræts For-
bund imidlenid ikke indstillet på at dele
deres ka_qe (tipsmidleme) med andre, og
dc- fælles bestræbelser på optagelse bar
derfor ikke fiugt. Dansk Modelflyve For-
bund forlsatte dog sit arbejde som koordi-
nationsled mellem de tre modelflyveuni-
oner, og siden 1981 har forbundet været
udgiver af tidsskriftet Modelflyve Nyt.

Medlemmerne strømmer til
- og bliver!
Straks efter RC-unionens oprettelse be-
gyndte Ole Meyer en intens hvervekam-
pagne i form af personlige breve til stott
set alle kendte radiostyringspiloter i Dan-
mark. De pågældende blev ikke blot op-
fordret til at melde sig ind, men blev også

bedt om at skaffe nye medlemmer. Og
medlemmerne strømmede til: 2 måneder
efter oprettelsen havde unionen 60 med-
lemmer, i januar 19l0var der 79 medlem-
lner og i december 1970 over 200. Disse
tal viser tydeligt behovet for en organisa-
tion. sor.n udehrkkende beskæftigede sig
med radiostl'ring. og der er ingen tvir'l
(rnr. at dannelsen al RC-unionen r ilkede
sol-n en k;ulr slttrr itrr udbredelscn ai
RC-tlr r ningen i Drnmrrk.
Fra stanen rlr RC-unionen or,:unis.'ret
således, at hvert enkelt meldte si_e ind som
individuelt medlem og personligt modto-e
informationer, indbydelser til konkunen-
cer og lignende direkte fra unionen. Valg
til repræsentantskabet foregik ved at
medlemmeme foreslog og valgte et re-
præsentantskabsmedlem fra hverl af de 9
postnummerområder. Først senere, da
medlemstilgan-sen for alvor tog far1, blev
unionen organiseret som en sammenslut-
ning af klubber. hvis repræsentanter valg-
te unionens bestyrelse på det årlige re-
præsentantskabsmøde.

Det ses forøvrigt også, at RC-unionens
rnedlemrner udgør en trofast skare: En
meget stor del af de allerførste medlem-
mer er stadigvæk aktive radiostyringspi-
loter 25 år efter unionens oprettelse.

Opgaverne melder sig
Efter RC-unionens oprettelse meldte op-
sa\/eme sig i hastig rækkefølge. Sekreta-
riatet Noget af det vigtigste for enhver
landsorganisation er et velfungerende se-

kretariat. I sekretariatet samles alie tråde-
ne. her føres rredlemskarloteket, herfra
sn'res økonomien, der1il kommer breve-
ne. os hertil kommer henvendelser fra
bade medlernmer og ikke- medlemmer,
ds-r har br-ug for oplysninger eller løsning
pa problemer. RC-r.rnionen har gennem
alle 25 ar \'æret begunstiget af et meget

effektivt sekretariat. hvor kontinuiteten
Irar ræret enestående. Gennem alle 25 år
har RC-uniouen nerrli-e kun haft to sekre-
tærer: Ole \lcver og Karen Larsen.
Ole \Ie1 er (og ikke rnindst hans kone
Ruth) tog sig af det slidsomme sekretær-

arbejde fra stanen og frem til 1980. hvor
en forfremmelse nodr.endiggorde afvik-
ling af organisationsarbejdet. Heldigvis
havde Ole Meyer før sin afgang sørget

for, at en ligeså dygtig sekretær stod parat
til at overtage arbejdet, nernlig Karen
Larsen (og ikke mindst hendes rnand
Arild), der siden den 1.1 .1982 på eksem-
plarisk vis har været den krumtap, hvor-
om hele unionens arbejde har drejet sig.

>lnformation<, RC-information,
Modelflyve Nyt
Kontakten rnellem bestyrelsen og med-
lemmerne foregik fra stafien via med-
lemsbreve kaldet > [nformation(.
Da initiativtageme til RC-unionen over-
vejende var konkurrencepiloter, var det
helt naturligt, at unionen fra starten kon-
centrerede sig om konkurrenceflyvnin-
gen. Frem til 1971 bestod >Informatio-
ner< da også hovedsageligt afindbydelser
til og resultater fra de konkurrencer, som
RC-unionen afholdt rundt omkring i lan-
det. Efterhanden som hobbyflyvemes an-

tal steg. opstod der imidlertid et behov for
et bredere medlemsblad. som ikke kun
indelioldt konk-urrencestof. men også

by-rgetips. produktinfomation rn.v. Det
første skridt i retning af et bredere tids-
sklift blev taget med >Infonnation< nr. 18

i november 1970. I modsætning til de

foregående 17 numre, som blot var dupli-
kerede breve, var nr. 18 på 4 sider, frem-
stillet i bogtryk og illustreret. Fra og med
nummer 23 skiftede bladet navn til RC-
information og blev til et egentlig model-
flyvetidsskrift p ca. 30 sider, som udkom
6 gange om året. Ole Meyer redigerede i
alt 67 numre, før bladet i 1981 blev sam-
mensluttet med Modelflyve Nyt. Da >In-
formationer< skiftede karakter til et
egentligt modelflyvetidsskrift, blev de or-
ganisationsmeddelelseme såsom besty-
relsesreferater og lignende udsendt direk-
te til klubbeme i form af breve kaldet
Kluborientering.
Fra 1911 havde Danmark to modelflyve-
tidsskrifter, nemlig Modelflyve Nyt, som
blev udgivet af Fritflyvnings-Unionen og
Cl-Unionen, og RC-information, udgivet
af RC-unionen. Da Ole Meyer ikke læn-
gere havde tid til at redigere RC-informa-
tion, var det derfor nafurligt at slå de to
blade sammen, og lade Dansk Modelfly-
ve Forbund stå sorn udgiver.
Modelflyve Nyt blev fra starten i 1977 og
frem til 1988 redigeret af Per Grunnet,
der - på trods afat redaktørjobbet var en



fritidsbeskæftigelse - formåede at skabe
et godt og læseværdigt blad, som med-
lemmeme af de tre unioner altid ventede
på i spænding. I 1988 valgte Per Grunnet
at stoppe bladarbejdet, og Dansk Model-
flyve Forbund ansatte i stedet en profes-
sionel redaktør, nernlig Bent Aalbæk-
Nielsen. To år før. i 1986. var Steen Hart-
mann blevet ansat som administrator for
bladet. Ansættelsen af de to iønnede med-
arbejdere har imidlerlid ikke ændret bla-
dets karakter. Modelflyve Nyt er stadig-
væk medlemmeffres eget blad. Alle arlik-
ler bliver skrevet og redigeret af model-
flyvere, og ingen farløn for deres indsats.
Gennem årene har en bred vifte afradio-
styringsfolk bidraget tll at gøre Modelfly-
ve Nyt til et tidsskrift, man lægger mærke
til og glæder sig over - også i udlandet.
Gennem de senere år er RC-stoffet blevet
indsamlet, redigeret og i et vist omfang
skrevet af Arild Larsen, MFA, og Poul
Møller, Falken. De to grenredaktører kan
ikke blot glæde sig over, at medlemmeme
læser bladet omhyg,eeligt, de bidra,eer
også til det i et sådant omfang, at det alo-e
til kan knibe med at fa plads ti1 alle de
indsendte arlikler.

Hvad er et modelfly og hvordan
forsikres det ?
I forbindelse med oprettelsen af RC-unio-
nen var der en sag, som hurtigst muligt
skulle bringes på plads, nemlig forsik-
ringsspørgsmålet. Problemet i den forbin-
delse var at få defineret et modelfly. Situ-
ationen var nemlig, at alle talte om mo-
delfly, men ingen var i stand til at give en
juridisk holdbar definition på, hvad et
modelfly egentlig var. Var det et luftfartøj
eller et stykke legetøj? Hvis et modelfly

var et luftfadøj, krævede luftfarlsloven, at
det skulle være dækket af en ganske om-
fattende ansvarsforsikring. og det var der-
for af vital betl'dning for RC-unionen at
la fastslaet. om et modelfly ijuridisk hen-
seende var et luftfartøj eller et stykke le-
getøj.
Svaret kom i 1912, da Luftfartsdirektora-
tet var i gang med at forberede udsendel-
sen af et nyt cirkulære vedr. modelfly. Ole
Meyer blev i forbindelse hermed indkaldt
til et uforpligtende møde i direktoratet, og
dette møde samt de efterfølgende kontak-
ter mundede ud i, at Luftfartsdirektoratet
definerede et modelfly som et luftfartøj
med en vægt på under 5 kg. Samtidig blev
det bestemt, at luftfar1øjer, som opfyldte
dette vægtkriterium, kunne benyttes uden
erhvervelse af luftdygtighedsbevis. Der

herskede således ikke iængere nogen
lvivl om, at fritflyvende modelfly, hvad
enten de var radiostyrede eller ej, var om-
fattet af luftfaftslovens ansvarsbestem-
melser og følgelig skulle forsikres som
luft fartøj er. Luftfarlsdirektoratet anbefa-
lede Ole Meyer at tage kontakt til Dansk
Flyforsikringspool med henblik på eta-
blering af en forsikringsordning, hvilket
også straks skete. Udgangspunktet var, at
RC-unionens medlemmer skulle have en
realistisk og fuldtdæktende forsikring,
som man var villig til at betale prisen for.
En forsikringsaftale mellem Dansk Fly-
forsikringspool og RC-unionen blev snart
indgået, og modelfly, som opfyldte de af-
talte kriterier m.h.t. vægt, planareal og
-belastning samt motorstørrelse, var der-
efter dækket, således at luftfarlslovens
strengeste krav m.h.t. forsikring var op-
lyldt.
Siden er der sket en række justeringer af
definitioneme på modelfly. Før 1984 var
flyvning med stomodeller (5-20 kg.) kun
tilladt i kraft af en dispensation fra Luft-
farlsdirektoratet fra 15. april 1980, og de
klubber, som udnltede dispensationen
skulle have en særlig tilladelse fra den
lokale politimester til at benytte deres fly-
veplads til flyvning med stormodeller.
Med BL 9-4 af 1 . 1 . 1984 blev det imidler-
tid tilladt for RC-unionens medlemmer
uden erhvervelse af luftdygtighedsbevis
og på nærmere fastsatte vilkår at flyve
med modeller med en vægt mellem 0 og
5 kg. Ved sarrme lejlighed blev RC-Uni-
onen af Luftfartsdirektoratet anerkendt
som landsorganisation for brugere af ra-
diostyrede luftfartøjer. I forbindelse med
revision af BL 9-4 i 1987 blev vægtgræn-
serne for almindelige modelfly ændret,
således at de kom i over- ensstemmelse
med de gældende F.A.I. regler. ændringen

Et godt bud på en hegltndermodel er Kamilla. Tbgninger til modellen kan købes hos
RC-Unionen.

Tre s t o I t e p ilot er nt e d d et'e s ku n s tfl t, v- t r i n gs n t o d e I I e r
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betød, at den maksimale vægt for almin-
delige modelfly blev hævet til 7 k-e. Sam-
tidig bortfaldt de hidtil gældende bestem-
melser om maksimal motor r.olumen o-g

planbelastning. RC-unionens lorsikrin-ss-
ordning er naturligvis hele tiden blevet
justeret i takt med revision af Bl'eme.
således at medlemmerne til stadighed har
haft en forsikringsdæknine. der har leret
op til lovens strengeste krar'.

Sikkerhed
Det var dog ikke nok blot at have en god
forsikringsordning. Først og fremmest
skulle det undgås, at der overhovedet ske-
te uheld under flyvning. RC-unionens be-
styrelse tog derfor straks fat på at udarbej-
de et sæt sikkerhedsregler for flyvning
med radiostyrede modeller.
Sikkerhedsreglerne blev offentliggjort i
RC-information i 1973, og blev i 1975
fulgt op med indførelsen af en certifikat
ordning. For at opnå et A-certifikat skal
aspiranten overfor en afRC-unionen god-
kendt kontrollant aflægge en prøve, der
består i at -qennemfØre to nærmere be-
stemte flyveprogranlmer på en sikker og
hensynsfuld måde. Erhven'elsen al A-
certifikatet og de senere indibrte certit-l-
kater for helikopter- og sr,ær'emodeller
(H- og S-certifikater) beteener modelflr.-

verens overgang fra begynder til fuldbe-
faren. for at kunne flyve på e-9er.r hand
uden en instruktør ved siden. A-certifika-
tet er endvidere en betingelse for erhver-
velse af stormodel-certifikat samt for del-
ta-selse i opvisninger og visse konkurren-
cer.

Radiofrekvenser
Omkring 1960 begyndte der at komme
anlæ_s pa markedet, som kunne arbejde
med en kanalafstand på 50KHz, det be-
tød. ihi'ertfald i teorien, at der kunne be-
nyttes 6 kanaler på 27 MHz-frekvensen.
Det store gennembrud på frekvensområ-
det korn 1 1911 , hvor der efter forhandling
med Post- o-e Tele_slrafvæsenet blev frigi-
vet 20 kanaler pa 35 MHz-båndet og vel
at mærke 20 kanaler. som kun måtte be-
nyttes af modelfly. Desuden blev der fri-
givet 4 kanaler på 40 MHz-båndet, såle-
des at der til radiostyring nu var rådighed
over 6 kanaler på 27 MHz, 4 kanaler på
40 MHz og 20 kanaler på 35 MHz.

Methanolordning
Frem til 1977 kunne enhver umiddelbart
købe methanol til brændstof. Men som et
led i hannoniseringen af giftlovi:ivningen
i EF bler methanol red \liljostl'relsens
cirkulære al 1. septertrber 1977 klassifice-

ret som et giftstof. Det betød i praksis, at
det blei' umuli_st at indkøbe methanol
uden polititilladelse. Denne udvikling fik
naturliglis straks RC-unionen til at rette
henvendelse til \,{iljostr,relsen. og efter en
del forhandlinger blei' der indført en dis-
pensationsordning. som sikrede at bruge-
re af modelmotorer kunne erhven'e det
nødvendige brændstof uden unodige om-
svøb. Ordningen trådte i kraft den 1.

marts 1978 og gav ret til etablering af et
net afforhandlere, som fik ttlladelse tii at
hjemtage methanol til videresalg til med-
lemmer af de tre modelflyveunioner samt
Jysk Fynsk Modelbådsunion. Denne ord-
ning fungerede upåklageligt og til alles
tilfredshed indtil 1991, hvor Miljøstyrel-
sen indføfte en afgift for handel med met-
hanol. Denne afgift fik mange af unio-
nens forhandlere til at opgive deres tilla-
delse, og visse steder blev det derfor lige-
fremt vanskeligt at fremskaffe brændstof.
Det medførte igen, at den sikkerhed i
methanol distributionen, som var opnået
med det velfungerende forhandlemet be-
gyndte at smuldre. Modelflyvere over
hele landet begyndte nemlig at indkøbe
methanol i større mængder, fordi det ofte
var nødvendigt at køre langt for at frem-
skaffe det. og resultatet blev, at der rundt
orrkrins i private hjem blev opbevaret

Masser af.fly og glode ntennesket.til konktrrence ca. 197().
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store mængder brændstof under lidet be-
tryggende forhold. Unionen påpegede
dette overfor Miljøstyrelsen, og efter for-
handling synes der nu at være skabt mu-
lighed for, at der fra 1996 kan genskabes
en ordning, som igen giver mulighed for
forsvarlig distribution af methanol i sn.ra

rnængder.

Styringsgrupperne oprettes
Bestyrelsen nedsatte hurtigt to laste ud-
valg, nemlig sportsligt udval_s. sorn skulle
koordinere konkurrenceaktir iteteme. o,9

frekvensudvalget. sorr.r skulie taee sig af
arbejdet med at skaft'e flere og bedre ra-
diofrekvenser. Ankennanden i sporlsligt
udvalg var i mange år Preben Nørholm,
der ydede et utrætteligt arbejde både som
konkurencepilot, organisator og skri-
bent. Frekvensudvalget, som udførte et
vigtigt arbejde rned at skaffe og fastholde
nye frekvenseq bestod i de vanskelige år,
hvor der forhandledes med Post- & Tele-
grafuæsenet, af en gmppe kompetente
teknikere med Herberl Christophersen i
spidsen.
Efterhånden som medlemstallet steg. bler.
det nødvendigt med en arbejdsdelin-e i
sportsligt udval_e. I 1917 blev der derfor
oprettet underudvalg i lorm af styrings-
grupper for henholdsvis kunstflyvning,
svævemodeller, skalamodeller, helikop-
termodel ler og pylonracing.
Senere, da der skulle forhandles med
Luftfarlsdirektoratet om tilladelse til
flyvning med stormodeller, nedsattes et
særligt stormodeludvalg under ledelse af
Flemrning Pedersen fra Nuseme. Udval-
get eksisterede kun i kort tid, men dets
arbejde resulterede i, at RC-unionen blev
anerkendt som ansvarlig organisation for
flyvning rned stormodeller med en vægt
på op til20 kg.
Andre udvalg og styringsgrupper er kom-
met til i årenes løb, ligesom enkelte er
blevet opløst. Et af de markante tiltag var
oprettelsen af hobbyflyverudvalget. Ef-
terhånden som interessen for radiostyring
bredte sig, fik unionen nemlig flere og
flere medlemmer, som udelukkende dyr-
kede rnodelflyvningens hobbyrnæssige
aspekt. Dette før1e naturligt til, at der
blandt hobbyflyveme opstod et ønske om
at fi andel i de midler, som hidtil havde
været reseryeret sporlsudvalget. Hobby-
flyvernes ønske blev imødekommet på
repræsentantskabsmødet i 1983, og siden
har hobbyflyverudvalget været amested
for et væld af aktiviteter rundt omkling i
landet.
I jubilæumsåret har RC-unionen føl-qende
faste udvalg: 1) Sportsudvalget med sty-
ringsgrupper for kunstflyvning, svæve-
fl yvning, skalafl yvnin g, helikopterfl __y 

v--

ning og el-flyvning, 2) Hobbyudvalget
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3) Flyvepladsudvalget san'rt 4) Fre-
kvensudr alset.

Bruddet med KDA
Det r ar KD-{'s ineffektivitet, som var den
egentli_se arsag til RC-unionens oprettel-
se. og det lykkedes desværre ikke for
KDA at gennemføre de strukturændrin-
ser. som var nødvendige for at aeroklub-
ben kume fremstå som en effektiv para-
plyorganisation for danske luftrumsbe-
nyttere. Efterhånden som RC-unionen
blev en af de største medlemsgrupper i
KDA. voksede utilfi'edsheden med med-
lernskabets ringe udbytte, og flere og fle-
re stillede spørgsmålstegn ved RC-unio-
nens fofisatte tilslutning til KDA. RC-
unionen havde jo sit eget velfungerende
sekretariat, en solid og velfunderet øko-
nomi, en særdeles fordelagtig forsikrings-
ordning samt et professionelt kørende
tidsskrift. Den eneste modydelse fra KDA
var i realiteten. at KDA videlesendte
meddelelser fra F.A.I. og hverl ar tilser.rd-
te sekrctariatet clt stak blanco-sportsli-
censer. som RC-unionen derefter selv ad-
r.ninistrerede. Disse beskedne ydelser far
modelflyvere i andre lande for et sym-
bolsk beløb, og RC-unionen mente, at det
samme burde være tilfældet i Danrnark,

Dette synspunkt deltes imidlerlid ikke af
KDA, sorn tvær'timod åbenlyst sØgte at
slå mønt af sit F.A.I.-monopol. For RC-
unionen blev KDA's økonomiske krav ef-
terhånden helt uacceptable, og bestyrel-
sen var derlor indstillet på, at samarbejdet
måtte afsluttes. Bruddet skete. da KDA
opsagde kontrakten pr. 1. 1.1991.
For RC-unionen var bruddet med KDA
ikke umiddelbarl noget problern. Der var
på forhånd truffet aftaler om, at konkur-
rencepiloter kunne få sportslicenser gen-
nem andre kanaleq og det var klarl for
alle, at KDA ikke i længden, hverken mo-
ralsk eller økonomisk kunne leve r-ned. at
en tredjedel af medlemn.ren.re blev ud-
stødt. RC-unionen stod derfor i en ud-
mærket forhandlingsposition, og en for
alle acceptabel løsning kumre uden tvivl
være fundet, hvis ikke et par illoyale
medlemmer var gået bag deres kammera-
ters ry-q. På disse medlemmers inrtiativ
blev der nernlig i al hernmelighed stiftet
en ny rnodelflyveorganisation ved navn
RC-spor1 DK. Denne olganisation. som
udelukkende henvendte sig til konkurren-
cepiloteq indgik straks en overenskomst
på KDA s vilkår og fik dermed overdraget
retten til administration af KDAs F.A.I.-
monopol.

robbe er altid. d.et bed.ste valg

il:it:::ri'i:lrr .:: :. : i .. . '

Hit nr. 3186 - Veit. kr. 1t99,-
Du kan hurtigt og billigt blive flyvende med denne NÆSTEN-
FÆRD|G-eleKrosvævemodel i europæisk kvalitet. Den er alle ti-
ders til begyndere. For at komme i lulten skal du udover RC-an-
læg og batteri anskaffe dig et eleKrosæt Nr. 2753.
Spændvidde'1600 mm.

Euro Trainer Nr. 3194 - Veil. kr. 1149,-
Den bedste og nemmeste begyndermodel, hvis du vil i luften i en
fart. Kun nogle lå dele skal monleres - og du er i luiten. Modellen
er velflyvende og har krængeror. Udover Rc-anlæg skal du an-
skafie dig en 6,5 ccm molor.
Spændvidde 1525 mm.

Uanset, hvad du har brug for kom-
mer robbes kæmpeprogram dig
til gode. Næsten alle behov kan
indfries.
robbe produkter kan leveres af og
til din forhandler utrolig hurtigt.
Lange ventetider er undtagelsen.
lngen er bedre til at levere.
robbe er Europas største frem-
stiller af modeller - det siger ikke
så lidt.

robbe Futaba Rc-anlæg giver dig
den bedst tænkelige styring og
derudover et kæmpe tilbehørspro-
gram, som ingen andre har. Futa-
ba er verdens største fremstiller af
RC-anlæg - del siger heller ikke
så lidt.

robbe er organiseret med et stort
hovedsæde i Tyskland og selv-
stændige importører i hvert euro-
pæisk land. Et robbe produkt skal
kunne købes overalt i Europa og til
ca. samme pris. I Danmark har vi
som importør gennem mange år
sørget for, at rigtig mange model-
flyvere har fået den helt rigtige va-
rel

robbes kæmpe sortiment finder
du beskrevet i robbe hovedkata-
log 94 på 616 sider eller i robbe
helikopterkatalog 94 på 140 sider
eller i vort dansktekstede katalog
på 72 sider. Prislister medfølger.

%

råsw

importør: Maaetoft - Bogensevej 13 - DK 8900 Randers
telefon 86 43 61 00 - fax 86 43 77 44
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Fra staften var RC-sport DK imidlertid et
misfoster, som ikke var i stand ti1 at fore
nogen selvstændig tilvære1se. Situationen
udviklede sig derfor hurtigt til. at RC-uni-
onen indirekte ovefio_s sty'ringen af RC-
sport DK. Dette er naturliglis en ret om-
stændig løsnin_e pa F.A.l.- problematik-
ken. Til gengæld er den billig. og så læn-
ge KDA kan leve med. at ca. 3.000 mo-
delfllwere står uden lor den nationale
aeroklub, ser RC-unionen ingen anled-
ning til at ændre på dette forhold.

RG-unionen 1994
I jubilæumsåret er 100 klubber med i alt
ca. 3.000 medlemmer tilsluttet RC-unio-
nen. Både antallet af klubber og medlem-
mer kunne imidleftid være meget større,
og i muliggørelsen heraf ligger nogle af
de kommende års udfordringer. Mange
nye modelflyvere når i dag aldrig at kom-
me rigtigt i gang, fordi en del klubber har
lukket for tilgang af nye medlemmer, og
nye klubber har svær't ved at etablere sig,
idet skærpede miljøkrav har gjort det me-
get svæfi at opl'ette nye flyvepladser. RC-
unionen skal derfor fortsat arbejde for sti-
mulere interessen for modelflvvning oq
gennem sine kontakter til offentli_r:e nt1'n-
digheder virke lor at lette ad_saneen ril
etablering af nye modelfl,vvepladser. Los-
ningen af disse opgaver krær,er imidlertid
en good-will, som kun kan opnas ved. at
modelflyvnin_e profilerer sig såvel som en
intemational konkurrencesport som en sed-
øs fiitidsbeskæftigelse udøvet af sikker-
heds- og miljøbevidste personer. Det siges,
at den brede bund sikrer den høje top, og
dette kunne måske passende være RC-uni-
onens motto for de kommende 25 år.

Klaus Egeherg

Dansk Modelflyve
Veteranklub
Det 1'n_este medlern af Dansk \lodr.lt'lr i e

forbund, Dansk Modelfl yve !'eteranklub.
blev stiftet i 1991. hvor man havde 30
rnedlemmer. I dag er man oppe på oni-
kring 70 medlemmer. Mange af klubbens
medlemmer er modelflyvere, som har flø-
jet med modeller siden begyndelsen af
1930'eme og har været pionerer, da mo-
delflyvning begyndte i Danmark.
Det er interessen for at kunne forlælle og
bevare dansk modelflyvnings historie,
som er hovedformålet for foreningen.
Man har oprettet et tegnings- og fotokar-
totek, hvor der kan findes oplysninger om
personer, n'rodeller og begivenheder fra
modelflyvningens barndom til vore dage.
Klubben holder møder et par gange om
året, hvor man snakker >gamle< dage, ser
på gamle eller nybyggede gamle model-
ler, og viser, hvad der er dukket op siden
sidst. Ren nostalgi.
Den første konkumence med modeller
bygget efter de gamle tegninger - og så
vidt n.mligt fløjet efter de gamle regler
har fundu-t sted i foraret 1994 r,ed Hille-
rod. Fra Sreri*s.- deltog en del sver.rske

oldtiirert-h \ L-re. o*q r i har o*sa deltagere
rned i svenske konkurrencer. I ntanse lan-
de er der store klubber al n.rodelt-irrere.
der har denne nostalgiske hobb1. sa der er
rige muligheder for at deltage i interna-
tionale stævner.
Med tiden håber vi at få opbygget mate-
riale til udstillinger, så vi på denne måde
kan vise modelflyvningens tidligste hi-
storie, der egentlig er et stykke dansk kul-
turhistorie.

Foreningen udsender et medlemsblad
>Oldtiner Vodelflyverne< 3 gange år-
ligt.
\brt kanotek er langt fi'a fuldstændigt, så

kan nogen bidrage med oplysninger, lån
altegnin_ter trg lbtos til kopiering, gamle
modeller. ntLrtLrrer o_e tidsskrifter. vil det
være særdeles r elkomment...
Foreninsen er naturligvis aben lor alle
uanset alder og køn - som kunne tænke
sig at være med. Vil man r ide mere. kan
henvendelse ske ti1 lormanden:
Erik Knudsen, Amagervej 66. 6900
Skjern. Tlf.: 97 35 17 67.

Pottl Rasntus,sen slcu'ter .sirt >Kaclet< - en

lille gtrmmimotormodel kon.stnteret af
ArneHanseni 1947.

Eli Nielsen byggede clette ekentplar of'sin
selykottstnterede st'cet'entotlel ./iu 1943 til
brug red olcltinterstcet rtet i Hillerod.

Erik Knudsen med sit 111t[yggecle eksentplar ttl tr'ukefielcl-noclellen >Victort;<, der hlev
konstrueret afJørgen Larsen i 1940 for nere ettcl 50 ur siclen.
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De allerførste
modelflyvere...
Fra de tidligste tider har mennesket drømt
om at aflure naturen hemmelighedeme
ved flyvning. Man har set de vingede
frugter fra nogle træer svæve forunderligt
mod jorden i stedet for at falde som sten,
og man har set fuglene tumle sig frit og
elegant og ønsket selv at beherske luften
på samme måde.
Modelflyvning er en af de metoder, som
menneskene har brugt i deres higen. Så vi
må antage. at modelflyvning er urgam-
nrel,
I en gammel ægyptisk grav har man fun-
det en model af træ med en spændvidde
på 18 cm og en vægt på 39 g. Den mang-
ler efter vore begreber haleplanet. Er det
en flyvende vinge, eller har man haft reli-
giøse tanker om, at den afdøde i det hinsi-
des skulle have glæde af at bygge den
færdig og trimme den? ( 1)

(l) En nsindårig gammel ægyptisk trce-
model.

Et flamsk maleri fra 1400-tallet viser Je-
susbamet med et lille helikopterlegetøj i
hånden afden type, som tegningen viser.
Det skulle for øvrigt hænge et sted i Kø-
benhavn? (2)

(2) Princippet i >Jesusbarnets legetøj<
(ca.1460).

t4

(3) Model l)'u 1::r

Eksempleme er mlr,r- - tter er noele få
filere:

Den første motormodel
Det lrkkedes i 1\j\ eriglæilderen .Toirn

Stringlei.rru ri ia en ,,lundamprotn,, til
ai hæ\'e sis ria -Torden - det lbrste luftfar-
io-i. der hær'ede sig fra jorden ved egen
kraft. Motoren var en spritfuret dobbelt-
virkende dampmaskine, der trak 2 firbla-
dede skubbende propeller. Modellen var
bygget af træ med silkebeklædning. (3)

Den første gummimotormodel
Franskmanden Alphons Penaud forlyste-
de ca 1870 parisere på aftentur med sine
gummimotomodeller med skubbende
propel - bl. a. modeller med haleplanet
forrest - andemodeller. Hans første mo-
del havde en spændvidde på 45 cln og en
længde på 50 cm. StØrste flyvetid 20 sek
og længste strækning 60 m!

En tidlig svævemodel
Brødrene Lilienthal lavede først forsøg
med modeller, inden de byggede deres
glideplaner ca 1870. (4)

Vejen var nu banet til forsøg med rigtige
flyvemaskiner.

Den første danske modelflyver
\-i r ed ikke. hvad der fik Ellehammer til
at _sa i _gan_c med at konstruere en flyve-
maskine, men vi må antage, at man i
Europa havde hørt rygter om Wrights for-
sØ9, og Ellehammer vidste, at man i
Frankrig havde forsøg med flyvemaski-
ner i gang. Han havde eksperimenteret
meget med drager, og til sine motorcykler
havde han konstrueret meget lette moto-
rer. Ud fra dette kunne han beregne, at
ved en drages bedste indfaldsvinkel sk-ul-
le han bruge en trækkraft på ca en femte-
del af dragens vægt for at holde den fly-
vende. Storkens planbelastning indgik
også i hans beregninger, og derudfra byg-
gede han modeller i størrelse l:20 til for-
søg. I forsøgene erstattedes motoren afen
snor, hvis ene ende sad fast på propellens
plads. Den anden ende var bundet til et
lod, der så med snoren over en trisse kun-
ne udnl.tte tyngdekraften som trækkraft.
Han byggede også en model med kulsyre-
motor (CO,), men man ved ikke, om den
var stærk nok til at få modellen til at
flyve. Motor med ophæng vejer 86 g.
Kulsyretanken placeredes under model-
1en.

Disse modelforsøg gav ham så mange er-
faringer, at han, som alle ved, fik konstru-
eret sin flyvemaskine og blev - forment-
lig - den første europæer, der fløj i et
luftfar1øj tungere end luften. Senere ud-
før1e han også eksperimenter med heli-
koptermodeller.
For ham var modellerne et middel til at
fravriste naturen dens hemmeligheder.

Fra Ellehammertill934
Samtidig med, at flyvemaskinerne udvik-
ledes, begyndte egentlig modelbygning
og modelflyvning at dukke op. Den første
model konstrueret til bedst mulig flyv-

(4) Lilienthals svæventodel (ca. 1870).

Den første flyvning over 1 km
Efter først at have bygget forbedrede og
lette dampmaskiner lykkedes det ameri-
kaneren S. P. Langley i 1896 ar bygge
flyvemodeller, der fløj op til 1260 m med
hastigheder på omkring 50 kni/t. Model-
lerne var lorsynet med automatisk sty-
ring.



ning blev vist på en modeludstilling 1909
i København. Det var en guntmirnotor-
model bygget af Bendt Ron-r til inden-
dørsflyvning. Den fik inuen præmie -
>for den var ikke anvendelig i praksis<.
Men en trøstpræmie for smuk by,.gning fik
den dog.
Første modelflyvekursus afholdtes allere-
de i 1923 al Dansk Aviatisk Forening.
Den forste klub, der havde modelflyvning
på prograrnmet, var >>Dansk Flyvemodel-
og Glideflyverforening< stiftet 7. april
1924 af C. le Dous. Man fløj mest med
gummimotomodeller, men i 1925 byg-
gede snedker A. Larsen den første svæve-
model. Hvor man tidligere kun havde be-
klædt oversiden af planeme, havde denne
model helprofil - dvs. beklædt på begge
sider.

1934 til 2. verdenskrig
Stafiskuddet til dansk modelflyvning var
dog udgivelsen afKnud Flensted Jensens
bog >Modelflyvning< 1 1934. Den inde-
holdt tegninger til både en lille svævemo-
del og en lille gummimotormodel, og da
der var bygge- o-e trimmevejledning samt
anvisning på en højstartsmetode i den.
blev den meget udbredt. Her kunne ntan
for første gang på dansk 1æse om model-
fl yvningens grundre-eler. En fl 1'r'einteres-
seret Odensedreng. Per Weishaupt. an-
skaffede straks bogen og prøvede model-
lerne med succes. En af hans modeller
blev udstillet i et boghandlervindue, og da
Per en mørk novemberaften hentede den
hjem, blev han standset af en mand på
gaden. Manden var flyverløjtnant
Clauson Kaas, som opfordrede ham til at
danne en modelflyveklub...
Den 7. april 1935 stiftedes så Odense Mo-
del-Flyveklub - OMF. Den eksisterer
som bekendt stadig i bedste velgående.
OM Odense Modelflyweklub var jo
mere nærliggende, men man ville ikke
forveksles med Odense Mandskor... Den
drivende kraft, Per Weishaupt, blev natur-
ligvis formand.
OMF afholdt mange konkurrencer og ud-
stillinger, og i 1937 inviterede man alle
landets modelflyvere til den første >som-
merlejr< - Pinsestævnet lg31 . På alle rnå-
der blev lejren en succes - undtagen øko-
nomisk. Der var opstået en del klubber
rundt om i landet, og på lejren talte man
en del orn et landsforbund.
Intet konkret skete dog, før Per Weishaupt
tog initiativet til at indkalde alle landets
klubber til et stiftende møde. Det resulte-
rede i august 1937 i dannelsen afDansk
Modelflyver Forbund r.ned Per som for-
mand, og Johannes Thinesen som sekre-
tær. (5)
Nu kom der gang i udviklingen. og den
blev forstærket af den store interesse for

fl1,'r'ninu i det hele taser. som opstod i den
sidste hali del af 30'erne. D\lF udarbej-
dede re_sler tbr modelklasser. konkurren-
cer o_s danmarksrekorder. hr ilket sa\ sro-
det tii en enorm flyveaktir itet og omtale.
>Flyv< havde siden 1934 stottet med ud-
givelse af tegninger, men da Familie Jour-
nalen i 1938 udgav byggesæt til 5 model-
ler - de fleste konstrueret af Sven Wiel
Bang - blev modelflyvning for alvor
kendt og udbredr. (6)
Model Materiale, Tarm Danmarks før-
ste modelflyvehandel solgte også byg-
gesæt. De var konstrueret og fabrikeret af
Carl Rose, som også fremstillede den før-
ste danske modelflyvemotor og fløj
med den. De senere C(e)ROS motorer
skyldes også ham. (7)
Sven Herborg: Sven Greig stiftede i dis-
se år Dansk Modelflyveindustri, Skjern,
som senere >fusionerede< med Model
Materiale. Korl efter 1940 flyttede Dansk
Modelflyveindustri til Odense, hvor sene-
re Sven Skou overlog den... (8)
Nu tog udviklingen for alvor fart. Det var
især svævemodeller, man fløj med, og da
nan kom med i DKDAS -Det Kongelige
Dar.rske Aeronautiske Selskab - i 1939,
ændrede man sine resler i o\erensstem-
mels.' med F-\l-resleme. sa ntan kunne

(6) FJ-S bygget a.f Bjarne Jørgensen i
I 993.

sI'-lll
Spændv, 148 cm,

Tegning 2,00
Byggesåt<,85
J. Porto

I snerkendl€ f)anmark_sr_e_korder, med F lyvninger
over l7 Minutter og g Kilometer, er opnaaet-al
denne berømle Model. Kan bygges udin forud

gaaende Kendskab.

Dansk Modelflyvelndustrl - SkJern
(Katslog gratis)

(5) Per Weishaupt på den.forste soiltilter-
lejr - OMF's Pinselejr (l937).

(8) SVH-I, den danske svævemodel, der
afløste de tyske konstruktioner.

deltage i intemationale konkurrencer.
Man deltog således med 2 mand i King
Peters Cup i London 1939 - en slags
g'akefieldkonkunence for svævemodel-
ler. Det I'ar Henrik Nissen og Richard
Jensen fra OMF med Sven Wiel Bang
som holdleder.
Man delto_g også i svenske konkurencer,
hvor man især kunne lære af de svenske
wakefieldflyvere, som siden 1937 havde
deltaget i wakefieldkonkurrencen med
fine resultater. Man var lærenemme, og
der fandtes allerede gode danske wake-
fieldmodeller, da krigen satte en stopper
for udviklingen med mangel på balsa og
motorgummi.

15

(7) Johannes Thiesen med 1-Y-1.fra Model Materiale, Thrm.



1tO1 Mogrnt Enlrup med verdensrekortlmodellen ME-14

I dag er tendensen ret ensarlede modeller'

Dengang var Lysten til at eksperimentere

lneget stor. Alt var nyt og skulle prøves

for at finde frem til de bedste rnodeller'

Flyvende vinger, andemodeller (flyver

med >halen< forrest), gummi-motordrev-

ne hastighedsmodeller, sømodeller og ra-

ketmodeller for blot at nævne nogle typer.

(11)

Tiden fra 1940 til 1945

Man var nu i nogen grad afspærret fra

omverdenen, så balsa og tnotorgutnmi

blev mangelvarer. Det satte udviklingen
af gummimotormodellerne i stå, men til
gengæld gik man nu i gang med at for-

bedre svævemodellerne, hvor de tyske ty-
per havde domineret.
I OMF udviklede man nye typer' som var

de tyske overlegne. OMFskolen blev dis-

se modeller kaldt i det øvrige Skandinavi-

en. Sven Skous >Weihe<, Per Weishaupts

>Opvind< samt ikke mindst Mogens Er-

drups ME-14 er gode eksempler på disse

modelleq som med 200 m højstarssnor

kunne flyve 6-7 minutter uden termik'
(10) Omkring 1943 dukiiede nye teorier

op om profiler og udfonr-rningen af
>landsstrygennodeller< - dvs rnodeller

velegnede til temikflyvning. .lørgen Sur-

lykke Petersens markante >Ølhunden<

var en af de første rnodeller til at udnytte

de nye teorier.
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(9) Jørgen Larsen

metl sin Wake.field-

motlel rViclorlt< fi'u
1940. Da Intt efiet'
helriclsait ycitlte
Itjetrt lrtt tt.sk irttet'-

nerittg. btggede
hcm en ntodel rtæ-

sten nwgen til og

kaldte den >Liber-
ty<. Billedet er fra
199 3.

Efter besættelsen til ca 1950

I starlen af 1946 ansatte Dansk Modelfly-
ver Union Per Weishaupt som Førstein-

struktør. Nu kunne han bruge hele sin

energi og virketrang på at organisere, ud-

danne og inspirere de danske modelflyve-

re. Det førte til uddannelse af instruktører,

>hamronisering< af nationale og intema-

tionale regler, udgivelse af tegninger til
gode begynder- og eksperlmodeller samt

en masse artikler om modelflyvning i
bl.a. >Flyv<.
Vedtagelse af fællesnordiske regler med

bl. a. den nye landskampklasse A-2 (som

Per Weishaupt var en slags >fadder< til)
satte gang i de nordiske landskampe' som

stadig finder sted. Dengar.rg var det ude-

lukkende med svævemodeller, lrlen sene-

re kom andre klasser med. Danmark

vandt for første gang i 1949 både indivi-

duelt ved Jens Ame Lauridsen og med et

meget stærkt hold, hvor de øvrige var Åge

Høst-Åris, Børge Hansen og Ame Hansen'

To danske verdensrekorder
Ved en flyveopvisning på Marslev Fllve-
plads på Fyn den 3. juni 1945 startede

Mogens Erdrup sin ME-14 med blot 50 rn

snor. Den forsvandt i termik for øjnene af
de mange tilskuere og landede senere pll

Sjællands odde, hvor en mand så derr lar.r-

de. Den har altså krydset Storebælt, og

strækningen viste sig senele at være

(1 1) Verctensrekordholderen Krrt Rech-

nagel med.fl1,vende vinge.

85.436 km. Dette anerkendes af FAI son-t

verdensrekord.
Kurt Rechnagel fra Haslev eksperimente-

rede tidligt med flyvende vinger og opnå-

ede gode resultater, Allerede i 1946 dei-

tog han i en sommerlejr i Tranum med en

flyvende vinge i klasse A-3' den største

svævemodelklasse. Senere byggede han

en model i klasse A2 og med den satte han

den 3 I august 1949 en verdensrekord på

576 meter. (11)

Dieselmotorerne dukker oP

Allerecle i november 1943 prøveflyves

den første model med en dansk dieselmo-

tor. Motoren er en >Diesella<, bygget i

Kolding på fabrikken, der senere lavede

Diesella-knallefieme. Andre motorer duk-

ker nu op - Monsun, Mikrodiesel, Greig,

Thorning og den mest kendte - Viking'

Billedet viser Tage Hansen, Nyborg med

sin dieselmotormodel med Monsunmotor



(1 2) Tage Hansen trtecl dieselnrodel .forst'ttef med dansk >nton-
sltnk motor (1916).

(1 3) Peter Christiansen ntetl Iirte.snt'et hmstflyvnings-
model til en engelsk >Elfin I.B< ntotor (ca. 1950).

på sornmerlejr i 1946 ved Tranum, hvor
den vandt KlM-pokalen lor den smuk-
kest byggede model. Monsunmotor. (12)
Med fremkomsten af de relativt billige
danske motorer kunne rnan hurli,st tage
linestyrede modeller op. da man knnne
læse om dem efter kri-sen. I USA rar de

dukket op koft før 1940.
Den første hastighedsrekord blel sat i
1948 af J. Holm Jør-eensen med 5,i.8
knvt. Pudsigt nok var den dar'ærende - og
nuværende - rekord rned gr,rmmimotor-

dreven, fi'itflyvende hastighedsmodel sat

af Niels Hassing i 1939 også på 55 krn/t.
Holm Jørgensens model var forsynet med
en 2 ccm Mikro II motor. Et halvt år
senere havde han sat rekorden op til ca
120 fun/t - med en engelsk 1,8 ccm Elfin
motor.
Kunstflyvning kunne nu også udføres på

- for det meste - kontrolleret vis. Indtil da

havde kunstfllvning af og til fundet sted
med fritflyvende motomodeller, men så

utilsrgtet.
Første Danrnarksmester i linestyret
kunstflyvning var Jan Hacke i 1950, tæt
fulgt af Henning Jønsson med en >Ar-
tist<. Omkring 1950 dukkede de første
udenlandske motorer op og satte præsta-
tioneme ivejret. (13) (14)

Linestyring gav også mulighed for at fly-
ve med reaktionsdrevne modeller. Den
første dukkede op på sommerlejren i
1948, hvor Ejnar Krarup Leths model
kunne høres mange km væk. Senere sam-
lne år sattes en uofficiel rekord på 183,6
km't! r'ed en mode1fly,'r'eopvisnin_e i Fæ1-

lednarkcn. Hennins Jons-son har de kon-
Strlerr't inoiellen og Kaj Borcir.'r \lad-
sen tærnmede uirrict urlder i-1\rniirgr'n.
Det graldt om at il en sadan model hurrigt
i luften. sa moioren blev kolet. Eilers bler
den rødglødende...
Linestyringsfolkene optrådte første gang
internationalt i 1952 ved VM i Bruxelles
og klarede sig fomemt med en 2. plads i
Hastighed ved Alberr Sørensen, der fløj
155 km/t med sin nye ED 2,46 motor.
Vinderen fløj 158 km/t. I kunstflyvning
fløj A1ber1 Sørensen sig til en 6. piads
rrred Jan Hacke sorn nr.7.
Radiostyrede modeller begyndte så srnåt
at dukke op på eksperimentstadiet.
Niels Hassing havde allerede omkring
1939 eksperimenter i gang med en radio-
styret svævemodel. Det satte krigen en
stopper for. Omkring 1948 begyndte
Bendt og Erik Schmidt lra Haslev at eks-
perimentere med RC-modeller, men ikke
lor midt nridt i 50'eme be,eyndte man at
flyve konkunencer med disse rnodeller.
Udviklingen af RC-flyv=ning fortælles der
om andetsteds. (15)
I 1950 ændredes Det Kongelige Danske
Aeronautiske Selskab til Kongelig Dansk
Aeroklub. For modelflyveme betød det,
at Dansk Modelflyver Union blev opløst
og modelflyveklubberne direkte tilsluttet
til KDA. Til at varetage modelflyvemes
interesser i KDA dannedes MODELFLY-
VERÅDET, hvis første formand var Jo-
hannes Thinesen. Af modelflyverådets
medlernmer sad 2 i KDA's hovedstyrelse

- reelt en styrkelse af modelflyvernes
indflydelse.
Denne Struktur bibeholdtes så til 1969,

hvor de nuværende unioner dannedes.

Fra tidsrummet 1950 til 1994
omtales kun enkelte begivenheder - andet
ville føre for vidt.
I dette tidsrum r.rdvidedes de intemationa-
le kontakter kraftigt i takt rned de gode

rejsemuli_sheder. og dansk deltagelse i
verdensmesterskaber blev nu almindelig

- ofte rned fine placeringer.
Svævernodellelrre var absolut i topklasse,
hvad der viste sig ved individuelle 3.
pladser til Arne Hansen i både 1950 og
195 I med fine holdplaceringer også. I
1953 vandt Danmark både holdkonkur-
rencen og individuelt med Hans Hansen
som verdensmester. Det betød, at Dan-
mark afholdt sit første VM i 1954 på
Beldringe ved Oder.rse. Arangementet
var en succes, men fl1vemæssigt skæm-
medes resultaterne af kraftig blæst og
regn. (16)
Gummimotormodellerne var ikke oppe
på international standard efter krigen på
grund af balsa- og gummimangel. Man
deltog for første gang r 1949 i den for-
nemme Wakefieldkonkunence, rnen på
gnrnd af materialemangel med resultater
under intemational standard. Udviklin-
gen gik langsomt, men ved VM i 1952 og
1953 opnåede Bjarne Jørgensen og Erik
Knudsen placeringer midt i feltet aldelta-
gere. Efterhånden øgedes bredden og i
1955 kunne danmark for første gang sti1le
Fuldt hold til et VM for eurruninrotornro-
deller. En fin 9. plads ti1K. E. Widell og
en placering som nr. 8 i hoidkonkurren-
cen viste. at rinu \ar oppe pa internatio-
nal standard. \iels \\ragner Sorensen -
som havde fløjet u'akefie1d i 1940 - var

(14) Holm Jørgensens litrestyrecle lrustig-
hedsmodel, der sette tlen .for.ste dan-
marksrekord for linesn're cle nt o d el I e r'.
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(ry nnnat Schmidt./i.a Hcttlersleys FDF rnodelllttekluh ntcLi siil RC-model .fi'tt.lbrst i 50'ente Bude RC-unlceg og model øf egen

konstnfttion

med igen, og de øvrige delta-eere var Erik
Nienstædt og Erik Knudsen. (17)

Gasmotormodelleme deltog i VM for før-

ste gang i 1955, og Erik Johansen og

Hans F. Nielsen klarede sig fint med bed-

ste placering som nr. 23 til Erik Johansen

(l 8)
Danske gummimotormodeller havde nu

international standard. I 1956 blev Erik
Knudsen nordisk mester med wakefield'
og samme år blev han nr. 3 ved VM.
Herefter gik det slag i slag for Danmark
med høje VM-placeringer og adskillige
nordiske mesterskaber. Det kulminerede i
1965, da Thomas Køster for 1. gang blev
verdensmester. (19)

I 1971 sane det danske holdtil VM bestå-

ende af Erik Nienstædt, Keld Kongsberg

og Christian Schwarlzbach kronen på

værket ved at vinde holdmesterskabet.

Også efter den tid har man haft fine inter-

nationale placeringer, men uden at have

heldet med sig på dagen.

Gasmotormodellerne nåede også hurtigt

international standard. Steen Agner, Niels
Chr. Christensen m. fl. havde mange fine

placeringer med blandt andet 2 nordiske

mesterskaber til Steen Agner.

Svær,emodellerne holdt deres standard

med mange gode resultater tæt pa toppla-

ceringerne, og i 1966 blev Thomas Kong-

sted nordisk mester.

Strukturen med tæt tilknytning til KDA,
Modelflyverådet som daglig ledelse og

Flyv som medlemsblad holdt til 1969. En

del modelflyvere følte, at man havde brug

for mere modelflYvestof, end >Flyuu

kunne bringe, og resultatet blev et rent

modelflyveblad >Modelflyvenyt< med

Per Grunnet som redaktør for fritfllv-
ning, Jens Geschwendtner for linestyring

og Ole Meyer Larsen for radiostyring.
Nogle modelflyvere fandt, at man ikke

kunne udvikle sig frit nok med den bestå-

ende strukfur. og i 1969 skiltes man og

dannede de 3 nuværende unioner, Frit-
flyvningsunionen, Linestyringsunionen
og RC-Unionen. Hver union tilknyttedes

(17) Erik Knudsen med sin selvkonstrue-

rede Wakefieldmodel i 195I.1tO1 fU-naantfra 1955 med deres svæventodeller. Fravenstre: Svend Pedersen, Hans

E Nielsen, verdensmester 1953, Hans Hansett og Børge Hansen'
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(18) Erik Johansen med sin VM-ntodel udsh,ret ntecl en

engelsk >ED 2,46 Rttcer< dieselnotor (1953).
(19) Verdensnlesteren Thomas Køster ser betcenkelig ud før sidste, afgø-
rende startved VM 1977.

KDA med Dansk Modelflyve Forbund til
at varetage de fælies interesser. Bladet
Modelflyvenyt stoppede, og i stedet ud-
sendtes Fritflyvnin_esnyt og RC-informa-
tion.
I 1977 organiserede Fritflylningsunionen
et verdensmesterskab på Tune red Ros-
kilde. Det blev en flot or_sanisatorisk suc-
ces, som man høstede megen anerkendel-
se for internationalt. Sportsligt gar der

også resultat, lor Thomas Koster blei r er-
densmester for 2. _san-s - denne gang med
gasmotormodel.
Samtidig med VM opstod Modelflyve
Nyt igen med Per Grunnet som Redaktør
og 2 grenredaktrer, Jens Geschwendtner
for linestyring og Sven Grønlund for frit-
flyvning. Fra 1981 sluttede også RC-in-
formation sig til, så bladet nu dækkede al
modelfllvning i Danmark.

Per Grunnet havde dog tid til andet end at

være redaktør, for ved VM i 1979 i Cali-
fomien blev han verdensmester med svæ-
vemodel. (21 )

Linestyringsfolkene klarede si-e o-eså godt
i denne periodr'. Det bier bl a. til bade
verdensnresterskabcl indir iCLielt pg tbr
htrld. salni in \ erdL-:rsr-\rrid.. I '()). Læs
mere on cl:tte uncie:,,CL-L i.iirrnen,,.
Der rar -i streliirrg i lbniden - men hrad
med tien-rtidenl
Her i 1994 ved jubilæet for unionernes
selvstændighed var det måske på sin
plads at overveje, om der kunne findes en

organisationsform, der bevarede en høj
grad af selvbestemmelse for unionerne,
men alligevel kunne resultere i 6n union
med de fordele , som det kunne have...

Erik Knudsen

Henning Lattritzen med sin A2 svcevemo-
del i starten af 1950'erne. Henning er nok
bedre kendt ./ra CL-Unionen, hvor hcrn

vcrr tmionens sekretær i mange år.

(20) Jens Geschwendtner og Luis
verdensrekord ved som de /brste
ntftter Jbr 100 omg.

Perer..sen stttre i 1976
ttt lln'e tnttlet' 1 nti-

(21) Verdensrnester i 1979 og stifter af Motlelflvve liyt. Per Gnmnet, her
slntilten med Åge ll/estermann.
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Ønsker
modelflyveunionerne

tillykke med de

25 hr

$
GRøNLÆNDERPERLER O MODELFLY

MODELBILER O MODELBÅDE
Nørremarksvej 61, DK-9270 Klarup

Ttf. 98 31 94 22

Åbningstider: Mandag-fredag kl.'l 3.00-1 8.00
Lørdag ifølge aftale

Ønsker
modelflyveunionerne

tillykke med de

25 år

{Pohlx: -{ l.obbe

agentur: Maaetoft - DK-8900 Randers - Tlf. 86 43 61 00

Spar tid - spar penge - spar ærgrelser - gå til specialisten
- vi har alt, hvad du skal bruge til din helikopter!!!

ROTORDISC-EN FORHANDLER
Vario - Robbe/Schliiter - X-cell (miniature aircraft USA - Graupner -

Rossi - TG - Futaba - Multiplex - Hatori - OS.

RC-Helikopter Special Forretningen
Benthe og K. H. Nielsen - Amlundvej 4

Lindeballe Skov - 7321 Gadbjerg - Tff. 75 88 54 54
Biltlt. 30 73 44 54 - Fax 75 88 54 95

SE ANNONCEN INDE I BLADET...

SILVER STAR
MODELS

Ønsker
modelflyveunionerne

tillykke med de

25 år

- altid aktuelle tilbud til
hobbyfolket...

Forhandler i modelfly siden 1960

Ølsvej 35 - 9500 Hobro - Telefon 98 52 02 55
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A.PI.

SKALA
MODELFLY

ønsker
modelflyveunionerne

tillykke med de

25 år

Vi sender vor gratis prisliste til dig.
I den finder du mange fordelagtige tilbud,

uanset om du er begynder eller erfaren pilot
i modelflyvesporten.

I/vtoNtcI HOBBY
WORLD

Ønsker
modelflyveunionerne

tillykke med de

25 år

Ønsker
modelflyveunionerne

tillykke med de
^- 

Oz5 ar

A.P.f . SKALA MODELFLY
Nordr'æn-set 12 . 3520 Farum .Tlf./fax 4499 0030

Aben: \{andag-fredag 12.30-18.00 - Lgrdag efter aftale
\ri sælger også pr, postordre

$
Stort udvalg i radioanlæg, modeller og tilbehgr'

- vi har over 30 års erfaring.

TAVIONICI DENMARK== RGnrncnarrs

KOMPLETTE ST.{RTS.{T:
Svævefly............. k. 2500.-
Motorfly kr. 3800.-

Frichsvej 25.8464 Galten .Tlf. 86 94 60 88 . Fax. 86 94 62 88

Hoeav fiil
WOff LD ,r'*n os Erikrort

Langelandsvej 9.4220 Korsør.Telefon 58 35 12 30
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Modelflyvepilot -
hvordan?
Det bedste råd af alle er: Meid dig ind i en
klub! Gennem medlemskab af en klub vil
du få et stort forspring i forhold til ham,
der vælger at gå i gang helt alene. Godt
nok er der mange seriøse hobbyhandlere
og mange gode begynderfly, men der er
mange ting, der skal læres fra den dag. du
går hjem med et byggesæt under den ene

arrn og en rnotor eller et radioanlæg under
den anden, til den dag. hvor du kan kon-
trollere din færdi-ee rnodel i luften. Hvis
du ikke kender no_sen klub i nærheden af
din bopæl, kan du fa oplysninger om det
hos:

CL-Unionens Sekretariat
på tll98 3 I 91 98 om aftenen.

FF-Unionens formand
påtlf 97 35l7 67

RC-Unionens sekretariat
på tlf 86 22 63 19 pa hverdaee meilen.r
16.30 og 18.30.

Et unionsrnedlemskab qiver flere lordele

- bl.a. modtager medlemmer Modelflyve
Nyt 6 gan-ee om året og er dækket af den
eneste danske forsikring for modelfly.
Det første man skal gøre er, at finde ud af
hvad ens pengepung og temperament kan
holde til, derefter finder man den nærme-
ste klub, der dækker interessen.
Selv om du melder dig ind i en klub, vil
du nok geme læse om dir.r nye hobby. På

biblioteket kan du finde flere bø_ser om
modelflyvning. Du kan også låne hele ar-
gange af Modelflyve Nyt.

Valg af model
Som begynder er det vigtigt, at vælge en
model, der flyver godt. Det er ikke ensbe-
tydende med, at det er den billigste på
forhandlerens hylder - eller den i den
flotteste æske. Besøger du en modelfly-
veplads, får du mulighed for at se, hvor-
dan forskellige modeller flyver, og de ru-
tinerede piloter kan rådgive dig om, hvad
de meneq er en god begyndermodel. Du
kan måske også danne dig et indtryk at
forskellige flytyper og afgøre, om du vil
flyve med svævefly, elfly eller motorfly.
Alle typer har deres charme.
Mange begår den fejl, at de går igang
uden at søge råd. Dette fører desvære ofte
til havarerede modeller. allerede i det før-
ste flyveforsøg. Uden erfaring, og uden
vejledning begås den samrne fejl derfor
ofte igen efter reparetionen, eller man be-
går en anden fejl. Resultatet er, at fornø-
jelsen forsvinder, og man finder en ny
hobby. Modelflyvning er en af de sjoveste
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hobbyer. men det er s\ ærere end det ser
ud til.

Gode råd om valg af en
RC-begyndermodel.
Det vil her iklie \ ærL' rimeligt, at pege på

6n speciel model. da der er flere velegne-
de pa markedet. rrell r'ælg helst et fly rned
\Lfonn i vingerne. da det - hvis modellen
u'llers er b1'gget ordentlig (lige og let)
girer en stabil rnodel. Om der så skal
r ære krænseror eller ej, er et meget deba-
teret spor_ssmal. Jeg menet at man bør
lære at fl),r'e med krængeror fra begyn-
delsen, o-s ofte vil det også være med et
sådant fly. instruktøren er vant til at flyve
rned. Om vingen så skal ligge over eller
under flykroppen, kan også diskuteres. Et
højvinget fly vil være det mest stabile,
men kan være svært at taxi rundt på jor-
den, da det let vælter i blæsevejr. Et lav-
vinget fly vil måske være lidt sværere at
flyve med, men det byder til gengæld
ikke på problen.rer pa iorden.
Nar du har ralgt en mociel. er ciet ri_etigt

at bvgge deil ordentlict. Et _godt b1'g_eesæt

har ogsa en god b1'ggevejledning, der
desr'ærre ofte er pa et fremmedsprog. Tag
dit byggeprojekt med på fllvepladsen el-
ler til klubaftener, og lad de rutinerede
rnodelpiloter se på modellen undervejs.
Lyt efter deres råd!

Radioanlæg
Der er i dag mange radioanlæg på marke-
det, og det kan være svært at vælge. Til
fly bør du dog undlade at købe de helt
billi-ce 27 \4Hz anlæg og i stedet satse på

et -{ kanals i,i \'IHz anlæs. De J kanaler.
der st1'rer hojde-. side- o_s kræn_seror sarnt
motorgas. er nok det første st).'klie tid -
for mange vil de være det altid - og hvis
du senere ønsker flere funktioner i anlæg-
get, kan det som regel udbygges. Konkur-
rencen bevirkeq at alle anlæg på marke-
det har et rimeligt forhold mellem pris og
kvalitet. Er du til avanceret teknik, byder
computerradioeme i dag på mange funk-
tioner til en rimelig pris, men som begyn-
der vil du sorn regel ikke have brug for
mere end de føromtalte 4 kanaleq så du
kan spare en del penge ved at købe et
anlæg, der ikke er udbygget.
Hvis du vælger at købe brugt, skal du
være klar over, at der som regel ingen
garanti er, og du skal sikre dig, at anlæg-
get er godkendt af P&T (godkendelses-
mærker fra P&T skal sidde på både sen-
der og modtager). Hvis ikke radioen er
mærket med godkendelsesmærker dæk-
ker RC-Unionens forsikrinq ikke ved
uhe1d.

Ud og flyve
Lad være med at prøve at flyve selv - det
er dømt til at gå galt.
Lad i stedet din klubs instruktør gennem-
gå modellen og tage den i luften for dig.
Når han har trimmet modellen, kan du
selv prøve at styre den. Til at begynde
med vil du sikkefi synes, det er svæfi,
men møder du flittigt op på flyvepladsen,
har du gode chancer for at lære kunsten i
løbet af rimelig kort tid. Regn dog ikke
med at være udlært modelpilot i løbet af
et par uger.
Der er - selv for rutinerede piloter - hele
tiden nye ting at lære. Selve læreproces-
sen foregår på mange forskellige måder.
Nogle klubber har et fast program, nye
piloter skal igennem og måske endda et
skolefly med dobbeltstyring, mens der i
andre klubber ikke foretages nogen syste-
matisk skoling af nybegyndere.
Her tager de rutinerede piloter sig af nye
medlenimer og lærer dem kunsten at fly-
r e med modelflr'. Det sidste nye er indlæ-
rinu r.h.;.a. RC-simulator pa computer.
Med en simulator kan man lære de grund-
liggende færdigheder uden at skulle repa-
rere alle fejltagelserne.

Pottl Møller, RC-pilor.

SIDEN 1948

* med samme familie bag disken!
trælister balsa - {in6r - rør lråd - silicone
- lim - værktøj - bygge- og skalategninger
til fly og skibe m.m. Vi har det fornøjeligt i

ilIOl)lll (t IIOllllY
Frederiksborggade 23,1360 Kbh. K.
Ttf. 33 14 30 10
N.4a., ti., to., fr. 13-17,1ø.10-12, onsdag lukket!



EGESKOV
en storslået ramme om
jubilæumsstævnet

Når modelflyveunioneme kan afholde det
store 25 års jubilæumsstæ\ ne pa Ege-
skov, skyldes det en utroli_e velvilje fra o_e

godt samarbejde med Greve \lichael Ah-
lefeldt, Egeskor, _eods. parken os museet.
Egeskov har foruden sine fine samlinger
af fly, biler og motorcl,'kler. i de senere år
også udstillet n-rodelfly. motorer m.m.
stillet til rådighed afpiloter fra de fl,nske
modelfllweklubber.
På Egeskov ønsker man liv og aktiviteter
omkring det gamle slot, som en ekstra
gevinst for de mange tusinde besøgende.
der kommer hveft år. Der er udlagt store
arealer, som stilles til rådighed for for-
skellige organisationer, der aflrolder
stævner og sammenkomster med veteran-
biler, motorcykleq hestevogne, spejder-
lejre m.rn.
Der er lavet en nyanlagt modelflyveplads,
der vil kunne huse besøgende modelfly-
vere til en sornmeriejr os som i det dagli-
ge vil blive brugt af modelflr'r'eklubben
Svendborg.
Unionerne kunne desværre ikke ændre
planerne for sommerlejrene 199-1. men
for 1995 skulle det være muligt at holde
fælles sommerlejr på E-eeskov. ligesom i
gamle dage på Vandel.

Egeskov Slot's historie
Egeskov var oprindelig en bondegård i
landsbyen Egeskov og så tidligt som i
13O0-tallet blev den gort til hovedgård i
et gods, der de følgende århundrede ved
arv, køb og mageskifte optog store områ-
der i byen og i nabobyer og uden for
sognet.
Egeskovs nuværende skikkelse skyldes
Frands Brockenhuus, der ved at ægte
Anne Tinhuus blev gårdens ejer. Allerede
året efter begyndte han et stort opkøb af

garde i b-v og egn. Kronen pa t'ærket satte
han ved oplorelsen af Eeeskov Slot. der
idag star som et minde om adelsr ældets
storhedstid. Slottet blei, færdigbl_e_set i
I 554.
Borgens placering midt ude i en lille so.
gjorde den svært indtagelig. Den blev for-
synet med skydeskår og skoldehuller, og
var kun tilgængelig over en vindebro.
Bygningen består af to langhuse, der er
bygget lige op ad hinanden. I den et par
meter tykke dobbeltmur mellem de to
huse er der indbygget to løntrapper, den
ene fra kælder til stue, den anden fra stue
til lørste sal. Mellern murene gemmer sig
yderligere en brønd og skorstene.
Sit navn Egeskov fik borgen ifølge over-
leveringen, fordi en hel Egeskov blev
brugt til piloteringen af bygningsværket.
Hvor mange egestammer bygningen hvi-
ler på vides ikke med bestemthed, men
det drejer sig om flere tusinde.

Egeskov Slot i dag
Egeskov Have er anlagt omkring år 1730.
I 1959 påbegyndtes restaureringen af de
historiske haveanlæg og parken, der såle-
des i 1984 kunne holde 25 års jubilæum.
Dr-t sidste nve i parken er multikunstne-
ren Piet Heins store solur. der pi en helt
n1 made an::irer tiden.
I 1975 alslunedes en omlatrende resrarlre-
ring af slottets store riddersal. der samti-
dig blev ralnmen om de velkendte E_ce-

skov Sommerkoncerter.
I 1987 blev Egeskov Slots tagkonstruk-
tion gennemgribende repareret og forny-
et.

Et projekt, der kun kunne lade sig gøre på
grund af de mange turister, der hvert år
besøger slottet og derved er med til at
bevare en kulturværdi.
Egeskov Veteranmuseum, der rurrrmer en
spændende san-rling af fly, bi1er. motor-
cykler o-e hestevogne blev oprettet I 1967,
og har nu staflis som landets bedst besøg-
te veteranmuseum.

Egeskov i tal
Egeskov Gods .................... I 400 tdr. land
Slot og park.............. ..............28 tdr. land
Veteranmuseet. Større effekter .......... 3 00
Museets areal .............................. 3000 m2

Museet. Højde til loft. Maks......20 meter
Antal vinduer i slottet ........................ 200
Antal enkeltruder ................ ............. 2062
Antal værelser...................................... 66
Antal badeværelser ................................ 6

Antal døre .................... l'7 |
Voldgravens dybde. Maks............ 5 meter
Påfugle i haven..................................... I 4
Hækkenes alder. Maks. .................. 25 5 år
Hækkenes højde. Maks. 4 meter
Arter Fuchsia i haven.......... ................. 1 5



MODELFLWEU N tON ERN ES J U Bt LÆU MSSTÆVN E
PA EGESKOV 3.419 1994

PROGRAMMET FOR LøRDAG & SØNDAG:
Et mere udførligt program vil være opslået på piadsen.

RADIOSTYRING:
Aflevering afsendere i senderdepotet inden kl. 10.00
Briefing for piloteme kl. 10. 15.

Kl. I 1.00 Opvisning med bl.a.:
Bannerflyvning.
Begynderflyvning.
Rævejagt.
Stormodeller.
Crazy modeller.
Spotlsligt udvalg demonstrerer de forskellige former
for kon k u rrencefl yvni n g.
Flamingofræs.
Formationsflyvning.
Danmarks største modelfly.
Afslutning kl. ca. 16.30

FRITFLWNING OG VETERANMODELLER.
Fritflyvnings-Unionen og Dansk Modelflyve Veteranklub laver
opvisning i fællesskab:
Demonstration af stafter med både nye og gamle modeller,
2 perioder dagligt ca. 15 minutter, indpasset i RC-Unionens
program.
Konkurrenceflyvning med enkle svævere. (Kan købes på stedet)

LINESTYRING.
Cl-Unionen har sine egne baner med tilhørende højtaleranlæg,
og vil vise føigende:
Kunstfl yvningskonkurrence. Kampfl yvningskonkurrence.
(DM i dieselcombat).
Good Year konkunence.
Speedkonkurrence over græs med I cm3 minispeedmodeller.
Ballonflyvning.
Opvisning med FAI combatmodeller.
Muli-shed for at prør'e at flyve en begyndennodel i pauserrre.

Jubilæumsbanket for modelflyvere lørdag aften i teltet kl. 19.00
med efterfølgende fest, musik og dans.

Jubilæumstilbud på ...

Modelflyve Nyt*

Ft#*u
#f%.

u''$,T,s?i:'iil:Nvt 
resten af året 19Br-

Bladet dækker alle modelflyvningens områder
- både for nystartede og mere øvede modelflyvere.

Radiostyring - Linestyring - Fritflyvning
I bladet bringes tegninger og byggebeskrivelser samt orientering
om nyheder og materialer. Og der fortaelles om modelflyvningens
aktiviteter i ind- og udland.

Modelflyve Nyt udkommer 6 gange om året, er på min. 56 sider i
A4-format og trykt i flot kvalitet.

. Tilbud gælder hvis du ikke har abonneret på Modelflyve Nyt de sidste 6 måneder.

Sendes til: Modelfllve N)4, Nørrevænget 3, 5762 V. Skerninge

Ja, send mig Modelfllve Nyt fra nr. 5i94 og frem til nr. 6/95

(i alt E numre) til jubilæumssærpris kr. 198,-.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Beløbet: [l Vedlagticheck
[] Bedes opkrævet


