lDisse enestående modeller kan vi nu
sælge dig til den helt rigtige pris!
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Nu med +1O%

For samtlige modeller gælder at de er helt
træfærdige klar til beklædning
@-
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til 1O. maj 1995
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Angel 2000 svæver spv. 2000'Å -............ kr.
Angel 2800 svæver spv 2800 "/' ............. kr.

58s,00
825,00

Cap 21 motormodel spv 1500 'r'...,......,
Cap 21 72" motormodel spv. 1 830'/' ....

Eksempler på

motortil
Modertech

modeler*

'.L;... na;^;,
'v/s{ 'æ-ry

u&,t

kr.

1

kr.

1

045,00
575,00

'/

:

-

Wil* AW

w.

w

kr. 465,00
................
,,..,.....,.....,..... kr. 768,00
Modtager akku på tilbud

Magnum Gp 40
l\4agnum 53 XL

7-,,............. kr. 765.00
kr. 525.00
kr. 1575.00
Nutte Special 1800 -/ .............
-/

Trainer 40H. 1500

ChinaClipper 1200'l'..............................

...................
Hurricane Midt Wing 1480
Juno Biplan - meget flot...........................

kr. 785.00
kr. 845,00

j E V:: e :l':a- -::
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Calypso kunst 1700

v. Valter Hansen
Nørregade 4f . 85OO Grenå
Giro 9 72 92 OA

Ttf. 86 32 66 03
Telefontid: 14-17

(lordag 10-13)

3OOr-

Hlul kasser i plast for op i,l Oa,- ruu

kr. 1245,00

DJURS HOBBY

i: : :3^ =;

s s:<.

V'.............,
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FORÅRSRABAT PÅ NC.ANL^ÆG RING OG HøR!

Kir177 Midwest Extra 3005

STIFTENDE

Kit 180

GENERALFORSAMLING
Til dig, der ikke er medlem af nogen klub - og
bor i Stor København - indbydes du til stiftende generalforsamling mandag den 24. april.
DAGSORDEN:
1 .: Valg af dirigent

2.:Valg af vedtægter
3.: Valg af bestyrelse
4.: Kontingent

Midwest Mustang .40

Kit

170 Midwest Corsair .40

Kit 175

Mødet afholdes på Pilegårdsskolen kl. 19.00

-

22.OO.

For tilmelding ring til tlf. 31510681 ell. 32501011.
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Horn

Kataloger fra DYNAFLITE, MIDWEST, WILLIAMS og DAVE DRAUN
kan bestilles hos din lokale hobbyhandler.

Ferielukket fra den 25. iuni til den

9. iuli!
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GODT NYT FRA

IAVIONICI

Begræns stojproblemerne på llyvepladsen - forsyn
din motor med en MlNl VOX Super Silent dæmper.

Stort prisfald på Robbe/Futaba

fjernstyrings anlæg
Futaba
Futaba
Futaba
Futaba
Futaba
Futaba

F14 anlæg no F4005................ kr. 1.495,FC16 anlæg no F4021 ......,,....kr. 2.295,-

FClB V3 anlæg no

F7050 . kr. 3.295,-

FC18 V3+anlæg no F7040 ,..,..
FC28 V3 anlæg no F8013........
FF7 Super anlæg no F7007 ....
Futaba ATTACK 4 anlæg no F4030 .....

kr.
kr.
kr.

kr.

4.085,8.495,4.995,1.295,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

160,200,201,230,244,-

Fås til 2-iak:rolorer tra 4 - 1 5 ccm med adapter til
forskellige roio'er. samt til 4taklmotorer tra 6,5 20 ccm.

Super S ier: i. 00 :',oe .............,.....,.....
Super S.ari ll. 4C:yoe .....,.........,........
Super S er: ill 25 ryce .......................
Super S e:::. 9C:rce ...........................

kr.
kr.
kr.
kr.

FLIGHT SIMULATOR I 3l3::3 3:,3:,331;;3[i 33t3 [t:
Suoe:
e..: 6C:yce ........................ kr.
S.

=.

249,-

247,247,305,-

3l?::
256.-

Gummidæmpede
Alufundamenter

-

kr.
kr.
.
kr.
kr.
.. .
kr.
Adaptere
kr.
kr.
kr.
kr.
Sonexresol90 .............,.....................kr.
Senex reso290 ................................... kr.
Spoft Q 40 type .......,...........................
Sport Q 60 type ................,..............,...
Sporl Q 90 type ..........
...........,......
4 - takt 40-60 type .............,..................
4 - takt 60-120 type ....
.. ............
....................
Sonex reso40 ...,.................................
Sonex reso 60 .....................,...............
Sonexreso90 .....................................

238,247,258,182,189,-

446,-

541,-

Skal der være ro på himlen
benyt en EXTRON lyddæmper.

Dub655 lor 4-B ccm 2-takt...................
Dub657 for 8-13 ccm 2-takt ................
Dub6B2 for 7.5-13 ccm 4-takt ..,..........
Dub686 for 13-15 ccm 4lakt...........,..
Dub6B8 ior 2A-25 ccm 4takt .....,........
og 2C-30 ccm 2lakt

Dæmperne fås i en- eller to-kamret version, beregnet lor 4lakt motorer op til 20 ccm samt 2-takt motorer op til 7,5 cm, der medfølger befæstigelsesbeslag og slanger.

Ny prisliste er udkommet
husk at rekvirere den næste gang
du kontakter os.

4T2 Tokammer for 4-takt motor ...........
4TP Enkammer for 4-takt motor ..........
2T2 Tokammer for 2-takt motor ...........

@r

29,50
350,368,388,-

-

-

fas nu i 6 storrelser op til 30 ccm

kr.
kr.
kr.

..........
kr.
U|traSport60.................... kr.
Ultra Sport 1000 .................
kr.
Ultra Sport 40 ....... .

337,337,337,-

Ultra Sporl 40 ARF lærdigmodel ........

kr.

1.035,1.170,1.495,2.295,-

2.580,t.!

.æ
SUMMERWIND velflyvende elektrosvæver med indfarvet glasfiberkrop og færdigforarbejdede
abachi/skumvinger, profil E 205, spv. 2500 mm, vægt 2,6 kg, lor 10 - 14 celler ....................... kr.
Fås også med færdigvinger beklædt med
............ kr.

Oracover

1.600,1.995,-

Graupner Junior Sport ARF model,
spv. 2100 mm, 6-7 celler ..............,.....

kr.

1.045,-

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy .ORACOVER . EXTRON . KAVAN . SIG .Chris
Foss . MFA England ' FLAIR .Airfly Modelle . Rodel Modell .J. Perkins . Gleichauf . Hobbytrå . Greven .Jamara .Aeronaut . IKARUS .
Carl Goldberg .Great Planes .Top Flite DuBro

IAVIONICI .

Frichsvei

25

.

8464

AVIONIC har åbent hverdage fra kl. 10.00-18.00. Lørdag efter aftale.
Rekvirer vores prisliste næste gang du kontakter os. Det er lette at
bestille pr. tlf ., når man kender varenumrener og så kender man også
pnsen,

Galten o Tlf.

86 94 60

88

.

Fax 86 94 62 88

PRECEDENT BYGGESÆT

MIDWEST BYGGESÆT

HITEC RADIOANLAEG

T-180 - 180 cm - skumvinge ca. 3 kg

.32-.40 motor.
Alt tilbehør

4T-6 Texan, 1/6 skala 210 cm, 4,5 kg, motor
.90-1.20 2lakt, 1.20-1.60 4{akt, 5 kanaler,
forberedt for Robart-retract ....................... 2095,Extra 300 S, 27% skala 204 cm,
6,3-7,8 kg, motor 1,5-2,2 2-takt
1 ,8-3,0 4lakt 2,2-2,8 benzin
2195,Sukhoi,40, 137 cm motor
.35-.45 2,2-2,5 kg........,.............
885,Corsair .40 152 cm motor
.35-.45 2,2-2,5 kg. 4-ch...
785,-

S 3000, 30 ccm .....................,

s4500,4sccm ...,.............. ..:::::.:
X 61 K Hing med potte
S 51 K ABC med potte
G 75 K med potte .................
G 90 K med potte .................
Ring for andre motorer!

72O,-

medfølger

1175,-

Hi-Boy 157 cm - 0.32 motor,
485,skumvinge..
Lo-Boy 142 cm - .32-.40 motor,
52O,skumvinge, flaps
Bi-Fly 91 cm - .19-.25 motor-biplan .......... 445,SV-4b Stampe 1/4 skala 209 cm .............. 1175,BiFly 122 cm .60-.90 motor,

.................

skumvinger

- biplane

725,-

TAKE.OFF

2085,985,-

v/ Lars Korup
Ulspilsager 1, 2791 Dngør,
tl{.ifax 32 53 88 28

1125,1045,1095,-

Hvad Du ser her er kun et lille udsnit af hvad
TAKEOFF kan tilbyde dig. Ring efter en gralis prisllste.
Vi sender pt.

Alt tilbehør

1675,..:.:..

medfølger

T-240 - 240 cm - ribbevinge 0.60 motor

Hverdage mellem 1 8.30-20.00,
samt weekenden 1 2.00-1 7.00.

_

postotdre over hele landet.

ABENT FOR BESØG EFTER AFTALE _

Prism 7,7 kanal computeranlæg
incl. 4 stk. HS-422 servoer, accuer sender/
modtager lader. Kan gemme 3 model er.
/-n BUU
mixer-muligheder og meget
';695''
Andre anlæg - se iøvrigt MFN ni. 6/94

me'^

HS 300
HS 420

---1{

Standard

100,-

Precisi0n.......................

Mini
metalgear
Micro
metalgear
kugleleje

HS 101
HS 101 Mini
HS 80
HS 80 Micro
HS 605 dobbelt
HS 605 dobbelt kugleleje metalgear.........
HS 75 kugleleje - understel-servo ............
Fås med: Fut - Gra - Mpx - Rob - stik

...
..

190'199,-

330,249,369,310'375r-

370,-

Stoft udvalg i ASP - SUPER TIGRE samt MINIVOXLYDDÆMPERE til Danmarks billigste priser.
Også Marine og bilmotorcL

Vi forhandler desuden varer fra: Kyosho, Great Planes, SlG, Proctor, Balsa USA, Hobbico, Solarfilm, Williams, Lanier, Dynaflite, Goldberg, Dubro,
Cox, APC, House of Balsa, ThundeiTiger, Jamara, Krick, Aviomodelli, Tony Clark, Rossi, Weston, Midwest, Pica, Ben Buckle, Argus, FMT.

-(l.oblx:

JchIit*
Futura

HUSK ROBBE/SCHLUTER CUP I FILSKOV DEN 25..26.-27.'28. MAJ 95

-tt.

Signed Edition Youngblood

MaagtOft

DMI

Postboks

308'

DK-8e00 Randers

.

Telefon 86 43 61

00'

Fax 86 4377 44

SILVER STAR modeller siden 1960
Silver Star Models 35 Ar
1. April er det 35 ar sden.

jeg staftede med forhand-

ling af model hobby.
Dengang fandtes der kun meget få produkter på det
danske marked. Radiostyring var næsten ukendt,
meget primitivt og upålideligt.
Silver Star har allid været på lorkant med udviklingen.Førsl i 60'erne inlroducerede vi proportionalanlæggene i Danmark.
Vi har altid bestræbt os på at levere kvalitetsprodukter. Gennem en årække har vi repræsenteret nogle
af verdens førende fabrikker f.eks:
O.5., Sinprop,Thunder Tiger og Htrobo.

Simprop Discharger

Ny Hirobo Shuttle
Hirobo har lancerel 3 nye modeller af den populære
Shuttle helikopter. Rotorhovedet er ændrel med nye
bladholdere, navet er forkortet, ny stabilisator controlarm, stærkere hovedramme med leltere montering
af motor, større tank på 250 cm3, større halerolorblade og mere præcis slyreforbindelse til halen. ZX
modellen har ændrel remskive og blæserhjul.
Den nye De Luxe model ZXX har tryklejer i rotorhovedet, metal squashplade og -radius arm. Lodret aksel
startsyslem.
Levercs med den nye OS 32 SX-H, eller Magnum
Pro 36-H.

Med Simprop Discharger kan du forhindre at dine
akkumulatorer mister kapacitet på grund af ,,Memory
Eflekten".

Dischargeren aflader automatisk akkumulalorer med

4-,5ogBceller.

Ring efter gratis brochure. Levering Maj 1995.

Discharger.

kr.

375,00

O.S. Max 32SX-H

Panda

g,'
Ogsa i arene fremaver

,-4

: / :. c9-::'æ3: i-s i: ::: :, i'i

kvalitet. og sikre modeibygg:ia?

'

'\i

å >'

j

1.r

s.-'.e cg t.s.i-

O.S. l,!ax 32SX-r e' :: -:: ^, -3::- -4. i:: :c::s:
:rl hel kopiere. l,4ax 32SX-H g.ue, g -J. )i::3 cj cr
"
er de samrne
er sikker pa kvaliteten. Monteringsmal
som 32F-H. Den nye 20C karburator giver stabil hover og hø1 topydelse.
Kan leveres med snorestartsystem.

vedele.

Simprop Gygnus
Simprop / Sanwa Cygnus er et
helt nyt universal radioanlæ9,

Victoria Yacht j;!

1

/1

0 Brændstofbiler

PANDA leverer nu en serie biler i1110 skala. De er
alle forsynet med 1.6 cm:motor med snorestart. Bilerne rnaler ca. 40x26 cm. Vægt ca. 1.8 kg. 90% er
'ærcj csamret. sa bygget'den er ko:t. Bilerne er forsy.:: -,i ba,o^_;ls:rær- cg a:;ledring sarnt sloddæm::'E 3i a : - - J:: :' -:- c: a: krre bade off-road
aj :-'-c:c .,cc,e.c -ci exs-:'auosiyr: 2 kanal R/c
å3{ c'=-::::'ca ::a1oa::er.saet.

=:

':

Flere spændende Panda modeller:
Peugeot 405, Danny Thompson, Stocker (Chevrolet), Porscheg11, Ferrari Testarossa, Toyota Celica,
Mercedes C11, Citroånzx 4WD, Challenger 2000
4WD, Alfa Romeo, Pick Up Truck, Ford Escort Cosworth, l\,4ercedes C.
Ring efter gratis brochure over Panda brændstofbi-

-trÆ

ler.

&

rÆ

'w iW

Simprop Præcisionsgear.

wffi
@

Cygnus leveres med Der K'elne rnodlacer
ba, Multiplex eller Simprcp si.k1.

(Ji.

w
ry-,

Futa-

j ia.al. der
kan udbygges til 6 kanaler.Ved Trc'r:er rJ ai Kasseiie
med LCD panel ændres senderer lri 3: ccrnouter-

.^ris"

Senderen kan leveres sorn sia!'da:d

anlæg med mulighed lor 3 mcoel'e. r hukor:melse n.

Ring efter gratis brochure.

KATALOGER

---*dW

-sil

"\
_"rdf

'

Denne flotte yacht måler 77 cm i længden, masthojden er 120 cm. Victoria er let at samle da alle dele er
præfabrikerede. Et 2 kanal anlæg er tilstrækkeligt til
siyring. Specielle sejlvinde er unødvendig.
Nyd sommeren og vandet med Victoria!
. kr.1.198,00
Vrctoria Yacht

Simprop hovedkatalog
Simprop nyheder
OS motorkata|oS ........................
Thunder tiger katalog 1991 + nyhed 1992193...........
Shuttle prospekt.........................
- hos din forhandler eller mod frimærker eller check fra impoftørcn.

75,00
6,00
3,80
60,00
5,00

Simprop leverer en hel serie præcisionsgear til elmotorer. Gearene er helt i metal og CNC fræset.
Kan leveres lil de mest almindelige elmotorer med
forskellige udvekslinger.
Ring efter en gratis brochure.

SILVER STAR MODELS
Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf . 98 52 02 55
Prøv først hos dtn sædvanlige forhandler.
Kan han ikke levere. er du velkommen til at kontakte
os. Vil du besoge os, sa ring i forvejen.

o

FORARSTILBUD
Vi leverer næsten alle modeller på markedet,
Ring og spørg om pris på modellen, du ønsker!

TTA HOBBY

ABC..............
ABC..............
A8C..............
A8C..............
ABC..............
A8C.....,........
ABC..............
ENG......
ENG......

Electra fly m. motor.
Spv. 220 cm......................-...........,......Kun

kt.

437,-

gl

irc\
\-'-*f-P

\qå&!

TT Trainer 40 færdigmodel m. motor
Tilbudspris, så længe lager haves.......Kun

kr.

Hi-Boy begyndermodel m. færdig vinge
og næsten alt tilbehør. Spv. 158 cm....Kun
Lo-Boy lawinget m. færdig vinge og næsten
alt tilbehør. Spv. 142 cm ......................Kun
Fun-Fly m. lærdig vinge og næsten
alt tilbehør. Spv 137 cm.........,............Kun
T-180, højvinget model m. næsten
alt tilbehør. Spv. 1 80 cm ......................Kun
Flair Cub m. færdig vinge.....Kun
Spv. 185
TT Explorer, 2 meter færdig-model......Kun
TT Champion, færdig kunstflyvningsmodel. Spv. 1 41 cm.............................Kun kr.
Saphir kunstllyvningsmodeller.....,........Fra
Stormodeller for kunstllyvning...............Fra kr.
Helikopter modeller..

cm........

kr.

495,-

kr.

526,-

kr.

495,-

kr.

660,-

kr.
kr.

888,798,398,625,1998,-

.

kr. 589,kr. 594,kr. 685,kr. 725,kr. 865,kr. 901,kr. 1089,kI. 1363,kr. 1539,-

kr. 662,dæmper...
kr. 675,dæmper
dæmper......... kr. 765,kr. 1059,dæmper...
bagudstødning... kr. 1059,dæmper... kr. 1107,RC....................... kr. 1428,8C....................... kr. 1545,G4500...........,,..., ...,........ kr. 2091,-

..
SE.........

1598,-

i Danmark, f.eks.:

SUPER TIGRE MOTORER:
G34 AERO RC m.
cS40 RC RING m.
GS45 RC ABC m.
561K ABC RC m.
X61 RE HC,
S90K RING RC m.
52000-25
53000-30

THUNDER TIGRE MOTORER:
N'1AGNU|*,'1 PFO 16 SE.....
MAGNUI"| PRO 61

b

Vi fører alle typer radioanlæg typekodkendt

Vi leverer næsten alle typer notorer, også til
stormodeller!

SC MOTORER:
SC 32 AERO RC
SC 40 AERO RC
SC 46 AERO RC
SC 61 AERO RC
SC 75 AERO RC
SC 91 AERO RC
SC 108 AERO RC
SC 65 F/S RC ABC
SC 80 F/S RC ABC

kr.

858.-

kr. 1208.-

WEBRA MOTORER:
765,............
28F GT
............
946,.
40F GT
61F RC LS COMP m. pumpe.........,........... kr. 2696,............ kr. 1972,-

AERO....
AERO....

kr.
kr.

120FAERO........

OS MOTORER:
FP FVC m. dæmper, 6,5 ccm.....................
SF R/C m. dæmper, 6,5 ccm.....................

kr.

ROSSI MOTOFER:
R45 ABC 3 PORT m. dæmper....,..............
- så længe lager haves.

kr.

795,-

kt. 1264,-

.......Fra
......Fra

Starter, op til 15 ccm...........................,Kun
Glødeklemmer m. |edninger..................Fra
Skøm på dåse, med bateri ...................Fra
12 V startakkumulator, 7 ah.................Kun
Brændstoipumper, 12 V........................Fra
Brændstof håndpumper........................Fra
Brændstofdunk m.
Automatrkladertil 12 V startakku................

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

håndpumpe... kr.
kr.

Krydsnøgletilgløderøro9prope|...............

kr.

.

AEROSYNTH

Hi-tec Micro
KUN ..............
MPX Micro

.

198,198,250,35,128,80,98,253,155,39,-

Vi sender
som
postordre

ihele
-

landet

MLTO

Rensevæske
1 |tr.10rtyndesli15|tr..................................
Storl udvalg i manifolds, dæmpere og støjdæmpende motorophæng!

kr.

Stort udvalg i fartregulatorer
Servoledningertil alle anlæg.................Fra
Forlængerledninger til alle anlæg .........Fra
V-kabler til alle anlæ9............................Fra
Ladekablertil alle anlæ9.,.....................Fra

Kombiladere........

......Fra

Alt i akkumulatorer til radioanlæg
og elJly!
Automatik hurtiglader til 9,4 V.....................
Akkutester til fly-akku............................Fra

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

18,27,-

60,'
39,245,-

kr' 259,'
kr. 33,1

15,Brændstofslange, god kvalitet, pr mtr........ kr.
19,Brændstoff iltre, 2 stk................................... kr.
29,Cyanolim. 20 gram tyk eller tynd................ kr.
PRO Cyanoi'm. 20 gram til forskellige formå|,
36,- iynd. middel. tyk. flexibel. metal, plast...... kr.
41,........... kr.
Cyano
20,lltebond, - slipbar hvid 1im..........,............... kr.
....,Kun kr. 239,25,Solarf ilm, pr. mtr....................................Fra kr.
38,Oracover, pr. mtr...................................Fra kr.
.......Fra kr.
29,28r
Trimline, i alt 20 mtr. striber.........-.............. kr.
Optrækkeligt understel, 2-hjuls.............Fra kr. 220,71,Alu spinner, lra 51 mm................................ kr.
45,Propelaf ba1ancerer...........,......................... kr.
39,.......Fra kr.
Sullivan
El-motorerfra Graupner, Robbe, AeroNaut,
Multiplex og Simprop..........Ring om priserl
30,Sikkerheds propelmøtrikker..................Fra kr.
34,Sportspilot, bema|et..............................Fra kr.
.......Fra kr.
51,Jetpilot,
Propeller fra Graupner, APC, Master, AeroNaut,
Dynatrust m.fl. - også træppropeller!

acellerator
Foliejern..............
Solartrim.............

............

kr.

515,-

kr.

595,-

kr.

798,-

RING EFTER

BROCHUREMATERIALE
OG PRISLISTER

198,-

Vi fører følgende olietyper:

MOLZYN

Alt i servoer:
Micro, Mini, Standard og Jumbo
- alt til konkurrencedygtige priser

bemalet.

1

kr.
kr.
kr.

FUTABA MULTIPLEX . HI TEC
GRAUPNER . SIMPROP

kabler....

998,-

kr.

Stankasser.........
Power Paneler....

WORLD

35,-

Åbningstid:
Mandag - fredag
kt. 10 - 18.
Lørdag kl. 10 - 12

HOBBY

reRLD
Longelondsvej 9
4220 KorsØr
Ttf. 58 35 r 2 30

v/Birgit og
Erik Toft

Modelflyve Nyt 2/95
Noter.

..side

8

Design og test af nye profiler ....... side 38
Erik Dahl Christensen gØr rede for et
større testprogram. som er i gang ved

>University of Illinois".

Profiler pr:

computer

. side 40

Af Klaus Egeberg.

Læser-til-læser-tips
REDAKTION:
Ansvarshavende redadcr
B. Aalbæk-Nielsen.
Kastanievej 4.
5884 Gudme.
lt. 62 25 20 A0
Grenredaktorerl
Radiostyring:
Arild Larsen, Flugmarken 80.
8520 Lyskup
Tif. 86 22 63 1 I (RC-un onen)
Poul Møller
Morbæruænqet I, Fensmark,
4700 Næstved
Ttf. 55 54 65 53

C-l30Hercules
Bor(d)et

...side10

fanger
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Henvendelser lil unionerne
bedes renel d rekie ti det respektive
sekretanai.
Tlf.numrene c3 yses unle. orcanisaI onsny't (se trxr icl:gat:sen)
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Ekspedition:
Tidsskriftet ModeillWe Nyi
Nørrevænget 3,
5762 Vester Skerninge
Postgiro nr.7 16 10 77
rft. 62 24 12 55
(i alm. kontortid)

Annonceekspedition:
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Oplevet og beskrevet af Kim Broholm
og Ulrik Liitzen.
En Spitfire bliver til
. . side 16
5. del af Rob Millinships beskrivelse
af bygningen af en Spitfire.
Min model
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Poul Møller tester en skummodel af
verdens mest anvendte transportfly.

Linestyrlnq:
Jan Lauritzen
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2200 København N
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Medarb€jdere ved dette nummer:
Kim Brohcim tjt.<LLi:en. F.t
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Glasfiber- og epoxybeklædning af
flyvinger og -kroppe v/Leif Poulsen
- Soartech vÆrik Dahl Christensen.

Odense \Iodel Fh veklub . . . . side 20
Erik Knudsen og Per \\'cishaupt.

-

Produktinformation
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\Iodel Engineers Erhibition 1995 . . . side 22
Luis Petersen har beso,st denne

F-VIIa
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Bjarne Feldsted beretter om arbejdet
med at fremstille en model af dette

Shark

.....side26

En rigtig Good Year-racer i tekst og

....side28

Martin Elmberg giver vejledning i
bygning af den dogfightermodel, som vi
- indhæftet midt i bladet - bringer en
foldeudbyggetegning til.

Minitest

.side 32

Poul Møller har bygget og pr6vefl6jet
Martin Elmbergs P-39 Airacobra.

Lollipop

side 33

til denne svævemodel til termikflyvning bringer vi byggevejledningen
Også

-foldeudtegninger, efter at den er
testbygget af Claus Johansen, Poul
Møller og Erik Dahl Christensen.
){1't fra LSF .
. . side 37
o-s

-

o_s
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svar fra hhv. Bltrrge Martensen

og Erik G. Sørensen.

I

korthed

.....
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Orienterins fra styringsgrupperne
Indbydelser
. side 54

Konkurrencekalender 1 995
Indbydelser

Fritflyvnings-unionen

tegning v/ Luis Petersen.

P-39Airacobra..

Læserbrev

Linestyrings-unionen

gamle, hæderkronede passagerfl y.

Mace R-2

side 42
Stig Andersen fortæller om udviklingen
af et hjemmekonstrueret fan-fly.

RC-unionen

spændende udstilling.

Fokker

Minifan
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Kalender 1995
Indbydelser

Opslagstavlen

....
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Materiale til Modelflyve Nyt

nr 3/95 skal være grenredaktlrerne i hrende senest den
19. april, og til nn 4 skal det vcere
fremme senest den 20. juni.
Forsidebilledet: Herbert Christoffersens
Catalina (se side 18).

\æste nummer af Modelflyve Nyt udkommer den 10. juni.
Det blii er i-ten et rigtigt supernummer midt i den dejlige flyvesæson og bl.a. om >Dengang der var
ri*stige i-11,r'ere til

I

<

Leder:

NOTER

Livet er ikke for kort til
kvindehåndbold!
går aftes (28.2.) overværede jeg en
rigtig god håndboldkamp mellem de

I

berØmte danske håndboldpiger - europamestrene! - og de tyske verdensmestre hernede i en nærliggende hal
med alt for mange tilskuere. De dejlige danske piger vandt igenl Det var
skønt at se pigernes glæde ved spillet
undervejs, og det er måske her, grunden til deres succes ligger. Men der er

også grund til at hæfte sig ved den
kendsgerning, at dette landshold bliver ved med at få nye talenter nedefra,
fordi bredden er så stor i dansk håndbold, og det er den På grund af det
store arbejde, der gØres rundt om i

Beklagelse

klubberne over hele landet for store
og tor små.
Det meste af dette arbe.idc udfirres

Danske fritflyvere har aldrig vleret

gratis og kontp"tent af tusindl'is af tri-

de

mest skrivende i denne verden: nten her
i de seneste år er det blevct endnu mere
sparsomt med danske skrifier/artikler i

Fritflyvnings-Nyt og

i

llodelt'lyt'e

N1't.

Og det er naturli-svis me-cet beklageligt'
FF-redaktøren har i de seneste nttmre

af det unionsinterne blad efterlyst artikler (med emneforslag!), tegninger og billeder fra medlemmerne, og jeg har da
hver dag lige op til deadline spændt tpmt
min postkasse, men faktisk uden resul-

r

illigc- trienere os insiruktorer.

Je*c

skrirer korttpetent. tbrdi Dan:k Handboldiorbund naturlig\.is sorger tor uddannelse og etieruddannelse af disse

frivillige. der sa igen

organiserer

træning og turneringer for de mange
bgrn og unge på det lokale Plan.
Klaus Egeberg udtalte i sin leder i
sidste nummer af bladet, at det kommende landsflyvestævne måske kunne
give tilgang til vores allesammens

dendørsflyvning. Han medsendte brev til

herlige sport og hobby, og det ville
også være helt l'int: men i tnange
tilfælde ville nye potentielle n-rodelflyvere sikkert blive skuffede over mod-

offentliggørelse

tagelsen

denne omgang

struktion og vejledning, in-qen b)'ggeaftener osv., men frem tbr alt ril der
ikke være nok kvalificerede personer

tat. Den eneste, der indsendte noget, var
Peter Thulesen, som var harm over den

ringe deltagelse ved sidste års DM

i in-

i FF-Nyt samt et par
gode billeder, som vises i dette blad.
Det er til gengæld nok også det eneste, som når frem til Bent (redaktøren) i
det skal jeg

af fritflyvningsstof,

og
som FF-redaktør stærkt be-

i

rnange klubber. Der

vil ikle

være plads. ingen regeimæssig in-

til

klage.

struktørkurser

i

Dansk ModelflYve

Forbunds regi, som kttnne hjælPe
gode modelflyvere, som ville være
villige til at gå ind og lave et kompetent stykke arbejde med nye medlemmer? Så vidt jeg ved ingen stederl I
lederen

i Modelflyve Nyt 3/94 efterly-

ste

sådanne kurser, men der har

jeg

ikke været nogen reaktion nogen

ste-

der fral

I Fritflyvnings-Unionen har vi hvert
begynderweekend for
nye modelflyvere, men de modeller

år en såkaldt

og det udstyr, der medbringes, er desvæffe meget ofte af en sådan kvalitet,
at det er meget svært at få noget flyvning ud af det. HjælPerne På disse
weekends må ofie brttge en unødig

tid pit at rette byggefejl og
alnindelig sjusk. tor egentlige f'lyve-

rnængde

tbrso-s kan \tartes. Samme tid og sam-

me arbejdsindsats derhjemme kunne
ved bedre og mere kon-rpetent instruktion have tørt til megen og god flYvning. Det er bare ærgerligt, og hvornår

bliver det bedre?
Hvornår kommer vi i gang med dette n@dvendige klubleder- og instruktionsarbejde, og hvor finder vi de egnede folk med tid og vilje til at gØre en
indsats medfremtid i?
I dag har jeg giort mit arbejde (glorien skinnerll) med unge mennesker i
min lokale klub. To-og-en-halv times
instruktion og hjælp, hvor der ikke er
tid til at nusse n-ied e-vne projekter ...
og det gor jeg hver onsda-e ...!

Hctr tltt ljulpet en begtnder i tlag?
JPrgen KorsgacLrd

at tage sig af nye medlerntllcr.

FF-redaktør

Hvor findes der klubleder- og in-

Jprgen Korsgttard.

En efterlysning

Jeg er stolt af mit fornavn

spil, som den har været i nr. l/95. Men
jeg har modtaget t-lere breve med navnet
Astrid. Navnet er da pænt nok, men jeg
finder det hpjest upassende til min per-

Det er en skribents uskrevne lo\'. at et

son.

Stiftende Generalforsamling
Til dig, der ikke er medlem af nogen
klub, og som bor i Stor København:
Du indbydes hermed til en stiftende
generalforsamling mandag den 24. april
1995 kl. 19.00-22.00 på Pilegårdsskolen
på Amager.

For tilmelding ring til 31510681 eller
3250101

l.

P. Nielsen
8

i

en artikel eller notits skal staves
rigtigt. Det lærte jeg som en grundregel
navn

af den >gamle redaktor. Pcr Grunnet.
Derfor græmmedes jeg. da jeg blev
gjort opmærksom på. at man i kolofonen
i MFN nr. ll95 har stavet mit fornavn ja, jeg vil egentli,e ikke sige forkert men det er antydet. at jeg skulle have
skiftet køn og nu hedder Astrid.

Jeg forventede ikke, at der var ret
mange. der opda-sede. at sælternissen
hos A-offset havde været så meget på

Medens jeg nu har taget bladet fra munclen, vil jeg lige gøre opmærksom på, at
alle artikler altid skal sendes til de re-

spektive grenredaktgrer og alt andet som f.eks. indbydelser til stævner - til
den pågældende unions sekretariat.
lette tråler jeg hermed vil være trådt
i kraft fra og med nr. 3195.

Arild

DM i indendørsflyvning
1 994
Selv om der nu er gået adskillige måneder siden afholdelsen af dette DM i Taulov, har FF-redaktoren endnu ikke set en
resultatliste ! !
Til gengæld har en deltager fra stævnet sendt de her viste billeder. Det er Peter Thulesen fia Taulov Modelflyveklub,
som oplyser. at der kun var deltagere fra
den aran_gerende klub.
Det var naturligvis noget skuffende
for klubben, og det er tankevækkende, at
der for f.eks. 10 år siden var et betydelig
antal danske fritflyvere, der dyrkede
denne meget stille sport. Hvorfor flyver

folk ikke mere indendørs? Det er altid
flyvevejr til denne aktivitet ...
Begge billeder forestiller Hugo Ernst,
der på det ene billede er ved at gØre klar
til start og på det andet er ved at slippe
modellen. Det er en FlD model, som
minimum skal veje 6t gram og højest må
være 65 cm i spændvidde.
J.K.

ln memoriam
I januar fik vi den triste meddelelse, at Benny Steen Nielsen var afgået ved døden efter længere tids sygdom.
Benny var en kendt person i modelflyvekredse. Han biev indval-et i RC-unionens
bestyrelse i 1988 og blev RC-unionens formand i 1990.
Benny var bredt favnende indenfor modelflyvningen. Han startede i 1952 med fritflyvning og gik derfra videre til linestyring og RC-flyvning - ja, han eksperimenterede også med chuckglidere.
Som formand for RC-unionen gjorde Benny et storl arbejde, og hans formandsperiode var på mange måder en hård tid, idet det var i den periode, unionen afbrød sine
forbindelser med KDA.
Efter Bennys afgang som formand i september 1991 hørte vi fortsat fra ham, idet
han pr/vede at få gang i pylonrace igen, hvilket gav sig udslag i flere artikler til Modelflyve Nyt i 1993 og 1994.

Vi vil altid mindes Benny som en venlig, hjælpsom og god modelflyvekammerat.
P.b.v

RC-unionen

Landsmodelf lyvedagen

- plakater og pressemeddelelser
Som nævnt i Modelflyve Nyt nr. 1 afholder RC-unionen en landsmodelfly-

Den lokale markedsføring foretages af

vedas torsdag den 25. maj, Kristi

som hjælp hertil fremstille dels en plakat og dels en pressemeddelelse, som
efier tilretning til de stedlige forhold
kan udsendes til lokalpressen. Plakater os pre,ssemeddeleiser samt foldere

Himmelfartsdag. Formålet med landsmodeltll'redagen er at svnliqsore mo-

deiflrrningen som hohbl og som
spon. 11g tbrhåbentli_c kan arrangemeniet medvirke til. ar r i batie tår
mange nve medlemmer og ogei tbrståelse for vore aktiviterer.

Mange klubber har allerede nu

vil afholde åbent-hus
arrangementer på dagen, og endnu flere vil forhåbentlig slutte op om arrangementet. RC-unionen vil markedsfpre dagen ved at udsende pressemeddelelser til de landsdækkende medier.
meddelt, at de

de enkelte klubber, og unionen vil

kan rekr ireres hos sekretariatet.
De klubber. som deltager i arran-sementet. bedes venligst give besked til
sekretariatet. således at interesserede
kan blive diri-eeret hen til de rette steder.

Yderligere oplysninger om landsi øvrigt fås hos
sekretariatet eller hos J6rgen Kaae
Hansen, tlf. 86 17 91 61 .
modelflyvedagen kan

Nu er de RC-folk ude igen!

Før og efter.
Yderst t.v. ses, hvordan skum'Hercules'en
så ud, før arbejdet begyndte, og herover
præsenteres det færdige resultat af anstren'
gelserne.
(Fotos: PNM)

C-130 Hercules
RC-redaktør Poul Møller tester her en C-130 Hercules indkøbt hos

Hobby Woild

af tyske modelflyveblade gav
mig allerede for et par år siden lyst til at
bygge en skum-Hercules med 4 små
Speed 400 el-motorer. Interessen blev
holdt vedlige af bl.a. Kim Andersens
Læsning

svæver-Hercules, men forskellige andre
modeller tog imidlertid tiden, og Hercules-projektet blev ikke til andet end et for@vrigt vellykket - fors@g med 4 motorer i en svævervinge. Men da der for et

halvt års tid siden var mulighed for hos
Hobby World at købe en færdigskåret
Hercules, slog jeg til, og selv om jeg i
Modelflyve Nyt blev overhalet af Jgrgen
Nielsen (se nr. 5-6195), er her min beretning om bygning af og flyvning med en
C-130 Hercules fra det tyske firma mbu.

Byggesættet
Når man modtager sit byggesæt, ligner
det ikke meget en flyvemaskine. Efter
udpakning ligger en stak skumklodser
og en pænt st/bt glasfibernæse foran en.

Når skumklodserne skilles ad, ligger til
sidst 8 skumstykker, der limet rigtigt
sammen senere bliver

til en fun-skala

model af den populære transportmaskine.

De ting, der afviger mest fra skalaligheden, er halen, der er et >>skævt<< konisk

rør uden den karakteristiske flade facon
ved haleplanet. Haleplanet og finnen er
af en I cm tyk plade uden profilf'acon,
og motorgondolerne er afløst af en papinddækning. På de til redaktionel brug
vedlagte fotos, ligner modellen dog umiskendelig sit forbillede.
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Byggevejledning
Sammen med skumdelene får man også
en tysk byggevejledning. Nærlæsning af
denne gør det klart for en, at der er et par

ting, der skal laves.

Af indpaknings-

skummet laves en vingesaddel og evt.
Til montering af vingen skal
indlimes et par krydsfinersklodser i
kroppen og haleplanet, og finnen skal
hjulkasser.

Et kig ind til "servobrættet" iden færdige
krop.

have pålimet en kant af 5 mm balsaliste.
Disse trædele er ikke med i byggesættet
og må ligesom trækstængeq link, hæng-

selstape, hovedlister

til

vingen, dyvler

og elektrikerstrips til motormontering og
beklædning købes ved siden af.
Til montering af batteri, modtager og
hgjderorsservo (intet sideror) bruges
skumrester. Krængerorene kan trækkes
af en enkelt centralt placeret servo - eller
bedre af 2 servoer placeret ved krænge-

rorene. Disse behøver ikke at være af
den allermindste og dyreste slags, da der
er god plads i den tykke vinge.

Beklædning
Skum-Hercules'en kan beklædes med
glasfiber eller papir. Glasfiber er stærkt men tungt - så jeg valgte at beklæde med
papir.

Når skum beklædes med papir, kan
det gøres på mange måder. Byggevejledningen beskriver en metode, hvor der
forlimes med en oplgsning af halvt vand,
halvt hvid lim tilsat lidt farve, så man
kan se, hvor der er forlimet. Når limen er
tør, slibes med finkomet sandpapir. Endnu et lag fortyndet lim smøres på, og japanpapir klippet til i passende stykker
sættes på plads.
Jeg valgte at benytte denne metode,

og med lidt forsigtighed og brug af

en

stor, blød pensel går det forholdsvis let
at sætte papiret på selv de komplicerede
kurver på hjulkasserne. For at undgå
vridninger, når papiret trækker sig sam-

Krydsfinersstykket med islagsmøtrik. Hvad man ikke kan se på biiledet
er, at et ca. 3x10 cm stort stykke 1 mm krydsfiner sidder under det viste

og fordeler trækket fra vingen på et større areal.

På billederne t.h. ses øverst, hvordan seruoen er limet fast på bagsiden
af låget over servobrønden, og derunder hvordan låg og seruo holdes
på plads med tape.

men under tørring, skal begge sider af
samtidig og hænges op
for at ton'e. Hvis den først beklædte side
når at torrc indcn ophængning. smØres
der lidt ekstra limoplosning på. sii be-rge
sidel er lise r ade.
Når limen er ror. slibes lor:ictigt ntcd
finkornet sandpapir. og cier iærdi,t.- resultat er en ilrrt. ntin iL;ia r3;l:g .l*;.;.1
overflade. der er nenr at El;le. .=\in:iC;lie vandbaseret ae r\ l-\.cSrnn;i:tS ir \..iegnet til jobbet. da cier -jo iLke er ntrtct"l
aggressive brændstolre:ier. D-i er de:uden nemt at male med. nemt ai tonc. dei
fås i forskelli-ce slanssrader. og der er rimelig biliigt.

med fortyndet hvid lim. Ledninger til

vin_een beklædes

motorer og servoer limes i vingen. Vingen forlimes. Arbejdstid: 4 timer.

4. dag (igen fordelt pci eJiermiddag og
cqften)

Krydsfinerstykker til vingebef-æstigelse
lirnes i kroppen med epoxylim. Servo-

bræt laves. Vingen beklædes med papir.
Hojderor skieres af o-r klargøres til monterinu. Haleplan og linne limes på med 5
nrin. eporr'. Plbegrndt maling af krop.

h.:leplan
Motorgondolerne klares let med et stykke pap.

Det er kun nødvendigt med isolering, hvor ledningerne til motorerne krydser hinanden.

af det or.erskydende skum og limes

Krængeror skæres ud. Mngeservoer
monteres. Næse dekoreres. Motorer
monteres. Modellen afbalanceres med
batteriet. Arbejdstid: 4 timer.

på

haledele med iimblandins med lidt
acrylfarve. Samler arbejdsrid: -i l/2 time.
2. a.ften

Riller til vingens hovedii:rer ,,tileses.
med en fil. Hovedlister lin.res i r ingen
med polyurethan lim. Arbe_jdstid: ll2
time.

monteres endeligt. Vingen males. Næsen
males. Arbe.jdstid: 3 timer.
6. dag

l. bt'ggedag (fordelt på eftenniddag og
aften)
Vingesaddel og hjulkasser laves af noget
plads. Kroppens deie limes sammen. Haleplan o,e tinne pålimes balsakanter. Til
alt dette bruses hi,id lim. Vingedelene limes sammen ned polyurethan lim. Efter
et par timers torretid >>males<< krop og

5. dag

Dyvler til motorerne limes pa pluds med
polyurethan lim. Hgjderor og radiogrej

Byggetid
Vejledningen påstår, at man i lpbet af 14
byggeaftener kan have en flyveklar model. Det besluttede jeg at prøve, og her
er min dagbog over bygningen af mbu's
C-130 Hercules:

oc ilnne. Arbetdstid: 61/2

time.

Der skal nok være en eller anden lille
tin-u eller to. der mangler i ovenstående
bygge-dagbog, men efter kun 24 timers
by,egearbejde fbrdelt på 6 byggedage var

modellen færdig og klar

:

a.
r'1,,.,.,

til

prgveflyv-

ning. Byggevejledningens løfte om,
i

at

modellen kunne bygges på l4 dage, viste sig mere end at kunne holde stik.
En tur på vægten viste, at den med et
8 cellet 1700 Mah batteri og et 300 Mah
modtagerbatteri vejer 1.965 g. By-egevejledningen siger 1.900 g med et 7 cellet batteri, så her passede den o-eså.

Finish
3. aften

Kroppen beklædes med japanpapir. Papiret sættes på i st6ne og mindre st1'klier

Da skum-Hercuies'en er en >skala for
sjov<-model. behøver man ikke den
voldsomme dokumentation for at male

ll

den, ligesom detaljerne på modellen hel-

Ier ikke behøver at være helt korrekte.
Men derfor kan man godt lave en flot

model - og forbilleder er der nok af, da
Hercules'en er solgt i mere end 2.000

til flere end 50 lande og flyver i et utal af versioner med både civile
og militære bemalinger. Inspiration kan
hentes i bØgerne fra boglisten efter artikeksemplarer

len.

En af de nemmest malede versioner er
det helt matsorte gunship, der med sine
mange maskingeværer og kanoner gjorde livet surt på Ho Chi Min-stien under
Vietnamkrigen. Selv val-ete jeg at male
min model med det marokkanske luftvåbens ørkencamouflage. De tre npdvendige farver, lysebrun, creme og lyseblå, blev blandet af rester af acrylfarver
fra husets skab med malingrester.

Radioinstallation
For ikke at skulle i gang med en større
gynækologisk arbejdsproces monterede
jeg alt radiogrej på en stor >servoplade<

Vinduerne er lavet af selvklæbende plast.

fire små elmotorer monteret med Aeronaut-propeller Tgfter den hurtigt til en

af 6 mm foamboard (tyndt lag skum med
pap på begge sider). Pladen sættes fast
med et par skruer i to skumstykker, der
er limet ind i kroppen. På den måde kan
radio_trejet let tages ud til service. eller
hvis det skal bruges i en anden model.
Radio-urejet bet-inder sig lige under vin-

sikker flyvehØjde, hvor gassen kan tages
af

skalarigtig ud. Man kan evt. dykke stejlt
ned o-s tlyve forbi i lav højde med simulerede udkastnin-ser af nødhjælp eller andet udstr,r (husk dog. at man ikke må
droppe ting tia modelfly).
lvlodeilen flyver meeet harmonisk og
har ingen unoder. Hercules'en lægger
ikke op til kunstflyvning, men vil man
pjatte, kan man flyve pylonrace - det er
nemlig mere skalarigtigt, da amerikanerne har demonstreret denne disciplin ved
fly-racene i Reno. Flyves der pænt, kan
der opnås flyvetider på over 10 minutter

gen.

Modellen afbalanceres med motorbatteriet. der anbrin_ees i en udskærin-e i pladen o-u holdes fast af en elektrikerstrip
o-e en elastik. Vingeservoeme blev limet
på en lille plade I mm x-finer med dobbeltklæbende tape. Pladen tapes fast i en
rarrune, der er limet ind i udskæringen i
skumvingen. For ikke at svække vingen
er der limet et par 0,6 mm x-finerlasker

ind

i

vingen på begge sider

til under det halve.
Med den hasti-shed ser flyvningen

med

af

servobrØndene. På denne måde kan servoerne
let tages ud og bruges i en anden vinge.
Servoarmene er sat på, så krængerorene
går dobbelt så meget op som ned. Hvis
man har flapperonmix i sin sender, kan
man lave flaps og bremser med krængerorene.

et

1700 mAh-batteri. Hercules'en

kan flyves både med 7 og 8 celler.
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Hvis du vil vide mere om originalflyet,
er der mange timers spændende læsning
- og inspiration til bemalinger - i fglgende bgger:

Flyvning med Hercules'en

Luft- og Rumfartsårbo gen 1992-93

De fgrste par gange, man skal have den
ret store model i luften, er det rart med
en hjælper til at kaste den. Modellen er
dog ikke svær at få i luften, da den p.g.a.
det kraftigt lgftende vingeprofil allerede
umiddelbart efter kastet har flyvefart. De

(DC-nr 62.905)

Redigeret af Bent Aalbæk-Nielsen

C-130 Hercules
Modern Combat Aircraft I7

Arlhur Reed
(DC-nr 62.629)

Forreste vingebefæstigelsesskrue har et skjutt
forstæ rkni n g sstykke i n dl i m et i vi ng e n.

Lockheed C- 130 Hercules
Bob Archer
(DC-nr 62.629)
James Aircraft Special

Hercules

Mike Gaines
(DC-nr 62.629)
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Det er meget lettere at montere radiogrejet på
et "servobræt,, end inden i kroppen.
Her er brættet vist, inden batteriet har fundet sin plads.

Mighry MAC

Airlilt Rescue Special Operations
Ren6 J Srancillon, Peter B Lewis
Dunn

& Jim

Bor(d)et fanger!
Udtrykket, der er brugt

i

overskriften,

fint det, der sker, når man borer
gennem et tyndt stykke plade eller i
messing. Ofte kommer man til skade, eldækker

ler emnet gdelægges.
I det fglgende vil jeg prøve at forklare
lidt omkring, hvordan skærevinkler o-s
materialeegenskaber kan få indflydelse
på ens helbred.

Et bor er ikke bare et bor.
Når man kØber et bor hos isenkræmmeren, får man som re-sel et standard spiraibor, der kan anvendes til de l'leste materialer. Men der er r'æsentli-ee tbrskelle
på, hvilke typer bor der er bedst egnet til
de forskellige materialer o_s opgaver.
Jeg vil her begrænse mig til de typer,
der >normalt< finder anvendelse inden
for vores hobby.
1: Det >normale< spiralbor med to spånriller og en spids, der er slebet ca. 120.

Dette er boret, der kan >alt<, hvis bare
man forstår at slibe det. Man skal nemlig
gøre sig klart, at det er forskellige materialer, vi ofie arbejder i. o,s at de kræver

hver deres slibnin-s eller rettere

skære-

vinkler for at arbejde optimalt.
Til sprBde materialer glas. messing.

støbejern og nogle plasttyper er det bedst
at have så lille en skærevinkel som muli_et (se tig. 1.). Hvis man ikke s6rger for
det - specieit til messing - hugger boret,

stejle spånrille. Med det kan man bore
huller op, uden at det hugger - selv i

lige pludselig er emnet 6de1agt, eller
man står med en flået hånd, fordi man
troede. at man kunne holde emnet med
tingrene. Det var jo kun et lille hul! Enten skal man købe et specielt bor til

3: Boret til hårde, sprØde materialer.
Det er et bor som ovenstående, men afet
blødere grundmateriale, udstyret med
hårdmetal spids specielt til anvendelse i
glas og tegl.

o_e

sprode materialer - kendetegnet ved den
meget stejle spånrille - eller også er der
det lille tlf med. at man bryder skæret på
boret som list pi t'ig. 2.
Borin-s af q nde plader er oite lidt problematisk. idet boret olie hu_eger. nur det
går igennem pladen. Der sker sa det. der
svarer til legetojspropellen. som man tiir

til at snurre

r.ed at trække den hurtigt
over en snoet tråd. Pladen farer op ad
>gevindet<, og hånden eller fingeren er
flået. En god måde at undgå det på, er at
bruge det specielle pladebor, der nærmest ligner en konisk afgrater, eller også
lægger man en træplade hen over den
tynde plade og borer igennem begge plader på 6n gang.

2: Boret til spr@de materialer.
Denne type bor er kendetegnet ved den
lille skærei'inkel. fl'emkommet ved den

messing.

4: Boret til langspånede materialer.
Dette bor er stærkt snoet, således at
skærevinklen bliver større. Det er specielt egnet til bløde materialer som aluminium, kobber o.s.v.
5: Træboret.

Problemet ved borin-s

i

bløde, sprøde

materialer med varierende åre- eller styrkeretninger er den sider'ærts styring af
boret. Et træbor har en centreringsspids,
en skærende yderdiameter og en æg, der
skræller materialet væk. Man kan også
opfatte det som en form for hulskærer,
som man bruger, når der skal laves huller i tyndplade. Her styrer centrerboret,
og årerne bliver skåret over af stålet, der
farer rundt på yderdiameteren.

N
N

JL.

A_ Skærevinkel

B- Ægvinkel
Frigangsvinkel
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VM iskala
F4BIF4C
Af Kim Broholm
Ulrik Lutzen
Rammerne om verdensmesterskabet i
skala F4BÆ4C 1994 var en militær flyveplads ved byen Arnhem i Holland.
Der var rejst tre store telte til formålet.
Det ene rummede det gigantiske >Pro-

jekt KLM<, dvs. modeller af der hollandske luftfartsselskabs passagermaskiner gennem de sidste 15 ttr. Det har taget
ikke mindre end ca. 40.000 timer at genskabe denne >flåde< i modelstgrrelse.

Ved siden af dette udstillingstelt var
der et lige så stort med de deltagende
F4B/F4C skalamodeller. 77 deltagende
modeller fra hele verden var samlet her
og omfattede det bedste, der kan præsteres. Danmark deltog ikke; men det er en
anden historie.
Det sidste telt var til bespisnine m.r.

lmponerende modeller

Italieneren Carlo Mapelli med sin Corsair.

VM blev afviklet i meget brede rammer.
I første omgang fik vi indtryk af, at det
flød lidt; men alt blev afviklet til tiden
og uden nogen form for panik.
Vi brugte meget tid på at studere skalamodellerne.
Kvalitetsniveauet var meget spredt.

Mest imponerende var de tjekkiske mo-

deller med utrolige detaljer; de var
næsten for flotte
tina hist og her.

-

der manglede lidt pa-

Dette mestrede

til

gengæld tyskerne,
til fulde. Max
Merckenschlager fra Tyskland fik flest
statiske point for en Albatros DVA, et
imponerende arbejde. Nævnes skal også
Andreas Luthi fra Svejts med en Nieuport 28CI i svejtsisk bemaling; den lod
ikke meget stå tilbage.
svejtseme og englænderne

Tjekken Pavel Fencl har bygget denne
"Knoller", vel nok den mest detaljerede af F4C-modeilerne ved VM. Se f.eks. faftmåleren på billedet t.h. Den virker. Det var helt fortjent, at han fik et af
de højeste pointtal i statisk bedømmelse.

Lidt overraskende var der kun 6n japansk model, der imponerede i byggekvalitet, en Zero, der nærmest så ud,
som om den var moden til de evige modelflyvemarker.
De deltagende modeller spændte fra
før l. verdenskrig over ultralet til moderne kunstfly.

Fine motorer
Af motorer var OS 4T og Laser dominerende. Specielt blev OS 120 sII anvendt i
mange modeller; men også Laser Vl80
var meget benyttet skjult bag dummi-attrapperne på flyene fra 1. verdenskrig.
Når der snakkes motorer, kan vi ikke
undgå at nævne, at de motorer, der blev

anvendt i modellerne af KlM-flyene,
var Seidel ST 70, hvilket vil sige en 7-

cylindret sdernemotor på 70 cm3 med
åbne stØdstænger og ventilarme. Vi hørte
sådan en i gang - hvilken lyd!

En enkelt model var udstyret med

3

stk. Seidel ST 70 (gad vide, hvad konen
har sagt til den investering! Men måske
skulle man prøve at sætte den Bverst på
ønskesedlen

tiljul).

Flot flyvning
Der blev også rig lejlighed til at se flyvning, og lad os slå fast endnu en gang:
skalapiloter kan også flyve. Der er check
på grejet, og så ligner det noget!
Der blev vist rigtig flot flyvning, og af
14

Albatros D.V.A

Med denne Airco D.H.9A blev Pete McDermott nr. 3 ved VM.

de ca. 50 flyvninger. r-i så. endte kun to
med udelandinger.
Der var flere deltagere, der gjorde sig

bemærket. Nævnes skal først og fremmest dekken Vladimir Handlik, der med
sin Caudron fl6j utroligt flot. Men også
med andre biplaner som f.eks. Albatros
Nieuport blev der vist imponerende flyvning. Jagerne fra 1. verdenskrig fl6j som
>på skinner<. Og selv om det japanske
byggearbejde iktrie var særligt fremra-

gende. kunne selvsamme Zero-pilot
i sur.eræn stil.
At 2. verdenskri_ss-llrene ikke flk så
mange flyvepoint som dem tia 1. r'erdenskri-s. hæn-qer nok sammen med. ar
de manglede de bonus-poinr. som i. r'erdenskri-es-flyene opnar i kraft af kon_liave profiler m.r'. \,{en kedeliee er l. r'erdenskri-es-f11, ikle.
En italiener Carlo Napelli. tariede
med sin Corsair hen til dommerpanelet
og lukkede >>hutten<, fra sin fjemstyring
o_e meldte take-off. Flyet var udstyret
præstere tlyvning

med en OS 160 Gimeni. Det var >show

time< at se, hvad han kunne

præstere

med den Corsair.
Flyvningen måtte stoppes et par gange,
da vindmålerne passerede de 10 m/sek.,
som er grænsen for flyvning. Trods dette
blev der flajetfrakl.08.00 til 19.00.
Kort fra det sted, hvor F4C blev afvik-

let. var der F4B-plads. Det var imponerende at se Lancaster og biplaner

i

snor,

men vi skal ikke komme så meget ind på
denne del af verdensmesterskabet, da vi

kun kender lidt

til F4B. Her må

frem-

mødte linestyringsfolk tage over.

Styrk dansk skalaflyvning
Til afslutning vil vi sige, at det var en
meget belærende og inspirerende oplevelse at se et VM blive afviklet. Men det
var synd, at Danmark ikke var repræsen,
teret. Det var nok ikke blevet til guld eller splv, men vi kunne godt have gjort os
gældende. I Bvrigt havde flere danskere
ta_qet turen til Arnhem i håb om at se den
danske gruppe flyve.
Etjer en sådan oplevelse. som et VM
er. undrer det os. at det er så si ært at få
_sang i skalatlr r ningen herhjemme.

Hr.ad skræmmer de danske skalalblk
r'æk.) D-{\ SK{LÅ er jo en rimelig
nem indtaldsvinkel: men her er osså tbr
få delta-uere. Er det et darligt ry-eie. den
har fået? - eller hvad?
Vi synes, at skalastyringsgruppen skal

lægge hovederne

i

blød for at finde en

3.485,64. Han fløj en Caudron G3

i ska-

la l:5,3. Den var udstyret med en JAP
20 motoq og der blev anvendt et Simprop SAM FA anlæg.
Nr. 2 blev Max Merckenschlager fra
Tyskland med 3.393,84 point. Hans fly
var en Albatros D.V5a i skala l:4,5 og
med en Laser motor. TII styring blev anvendt et Graupner MC20 anlæg.

Endelig blev Pete McDermott fra
Storbritannien nr. 3 med 3.368,14 point.
Han flØj med en Airco D.H.9A i skala
1:6. Motoren var en Enya R120 og anlægget en Futaba 1024A.
Holdkonkurrencen i F4C blev vundet
af Tyskland med 9.721,45 point efterful-et af Tjekkiet med 9.699,80 point og
med Storbritannien på tredjepladsen med
9.J68.76 point.

I F-lB besatte \Iarian Kazirod fra Polen tbrstepladsen med et samlet pointtal
på 3.547.50. Vaclav Betka fra Tjekkiet
blev nr. 2 med 3.228.50 point og AIexandr Babichev fra Ukraine blev nr. 3
med 3.151,00 point.

måde, der kan fremme dansk skala, hvis

den skal overleve

i

konkurrenceform

og selvfglgelig helst blomstre op!

-

Der ydes førstehjælp til en Nieupori 28C

l.

Vinderne
F4C blev vundet af Vladimir Handlik fra

Tjekkiet med

et

samlet pointtal på

De Havilland DH 89A Rapide.
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Det er et kæmpearbejde at markere nitter
på flykroppen, men det er ikke mindst det, der
giver den det rigtige finish. Her har kroppen
også fået det første tynde lag maling.

det samme som at dunke sit hoved ind i
væggen. Det er skønt, når man holder op
og går i gang med andre

-søremåI.

Dzus lukkemekanismen er en lille,
hurtigtudlgsende mekanisme, som holder de fleste af lugerne på plads i vingen
på Spitfiren. 200 forsænkede 2,5 mm
skruer klarede dette lille problem fint.
Men igen var områderne omkring de
fleste af lukkemekanismerne på det rigtige fly blevet trykket ind. Så t-ør jeg kunne fastgØre skruerne, var jeg nødt til at
lave en lille fordybning i overfladen. Det
var let gjort med et Dremel elværktBj og
et lille slibehjul.

Huslige sysler
Ud over forskellige smådele

En Spitfire blivertil

manglede

jeg kun at færdigg@re side- og hgjderors-

fladerne. Begge disse dele er beklædt
med vævet stof. så jeg valgte at beklæde

DeI 5

dcrn med Solartex. Jeg forsøgte at efter-

ligne ribbesyningerne langs
Rob Millinship forlsætter her sin super-skala-saga om bygning af D.B.Models
Spitfire. Denne gang gælder det savtakkede kanter, syninger og forsænkede
Dzus lukkemekanismer.
Artiklen er oversat af Henrik R. Sommer
fra Pitch Skala Hobby og udvalget af
billeder fra et materiale på mere end 600
er foretaget af Arild Larsen, RC-redaktionen.

Cirkelformede indsnit
De fleste nitter på Spitfirens overflade er
i plan med overfladen. Den normale metode for at lave sådanne på et modelfly
er ved hjælp af et kort stykke messingrør, som er slebet skarpt i den ene ende.
Denne ende presses ind i overfladen for
derved at fiembringe et lille cirkulært
indsnit. Jeg forsøgte mig med denne teknik, men med et miserabelt resultat. Det
var næsten umuligt at lave ens mærker i
epoxyoverfladen.
En meget lettere metode til at lave nitter i plan med overfladen er ved hjælp af
små dråber PVA-lim på samme måde
som med rundhovede nitter. Når nitterne
er no-qen lunde tørre, vandslibes toppene
med vandslibepapir. Denne metode producerede hurtigt række efter række af
meget pæne, runde nitter i plan med
overfladen på modellen. Prikken over
i'et opnås ved at tage en kort messingstang med samme diameter som nilten
og forsigtigt presse hver nitte ind i overf'laden af modellen. Dette frembrin_9er et
lille krater omkring hver enesre nitte.
som fuldstændigt ligner de små forsænkninger, man ser i på fly med nitter i plan
med overfladen.

I6

Det tog mig aftenerne i næsten tre
uger at påfpre nitterne på modellen. Jeg
må indrømme, at jeg på et tidspunkt under nitteprocessen begyndte at tvivle på
min egen sunde fornuft (de samme gjor-

ribberne

med dråber af lim; men jeg er bange for,
at det lignede, hvad det var: Limdråberl
Fgr i tiden har jeg brugt megen tid på at
sy beklædning til ribber på vingerne af
rigtige fly.
Jeg besluttede derfor, at den eneste
måde at lave en korrekt efterligning på
var at gøre som på et rigtigt f1y. Solartexen skr.rlle syes fast til ribberne på ror-

de min kone). Men efier at have gennemført det, kan jeg - ved at se på modellen - konstatere, at det var alle an-

fladerne. Dette var faktisk meget let,
hvis man har en skarp nål og noget ordentlig tråd. Hele operationen tog faktisk
kun en aften. Resultatet var - set med

strengelserne værd. Det en nogen lunde

mine Pjne - særdeles vellykket.

I næsten tre uger blev aftenerne brugt til at påføre nitterne på modellen, og her gælder det så de

forsænkede Dzus lukkemekanismer. Også det er et tidsrøvende arbejde, men resultatet beretti-

gede den store indsats.

./\,
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Tapen, som dækker ribbesyningerne,
var lidt af et problem. Ja, det var faktisk
et større problem. Jeg prlvede et dusin
forskellige metoder for at efterligne de
takkede kanter på den rigtige tape i en
skala, som ville være egnet

til

modellen.

Jeg har tidligere bemærket, at netop den-

ne detalje har været forkert på et antal af
de bedste skalamodeller. Enten har takkerne været for grove, eller o-eså har de

slet ikke været der. Der er selr foleeli_c
nogle modeller, hvor det er i orden at
have lige tapekanter. Især er der flere
amerikanske småfly, som anr.ender Dacron-beklædning. hvor tendensen

til

at

flosse er meget lille. Dertbr har tapen
lige afskårne sider. Men lan-et hovedpar.).
ten af tapen på f1;' fra tiden for
r,erdenskrig, der er beklædt med r'ær'et stof,
er lavet af linned eller bomuld. Disse har
begge takkede kanter for at modvirke
stoffets tendens til at flosse. Jeg prØvede
mange metoder for at opnå dette udseende lige fra de fineste klippede takker, jeg
kunne præstere, til anvendelse af savtak-

kerne på en tapeholder. Resultatet var
skuffende.

Til slut kom

computeralderen mig til

hjælp.
Gennem mit arbejde som professionel
grafisk tegner er jeg så heldig at have
adgan,r til et grafisk computersystem,
der primært bru_ses tii at skære bogstaver
ud i vinyl. Så jeg brugte en middagspause på at di_sitalisere formen af et ristist
stykke ribbetape. som jes havde rilor ers

i

forbindelse med beklædnine ai er rigtigt fly. Ved at tbriælle compuieren. hr ilken skal jeg onskede. og bredden ai upen, som je_e skulle bruce. rar_jeg i:rand
til at skære særdele: nojattice miniarurestl,k-ke al tape fra Solaner pa computerens skæremaskinel Je_e r'ar meget tilfreds med dette resultat og kan anbefale
andre at anvende denne metode.

Eå

E
Hver detalje er blevet kopieret absolut korrekt.
Øverst ses de færdige indsnit på vingens overside, og nederst er det undersiden med dens
forhøjninger, adgangslemme, fairings og paneler.

Fortsættes i næste ru.tmmer

Huskeseddel

Når Gunner Frandsen fra Haderslev RCKlub sender sin flotte Ryan til vejrs, skal

piloten huske at dreje tændingsnpglen.
Flyveprogrammet kan han derimod nøjes med at læse på sedlen, der er centralt
anbragt mellem instrumenterne.
Det er skala helt ned i de små detaljer!

PNM
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Min Model
Catalina
Herbert Christoffersen har sendt et par
billeder af sin flotte Catalina, og han
skriver:

For ca. l0 år siden smadrede jeg min
>Catalina<. Jeg begyndte straks på en
ny, denne gang i skala 1:12 i stedet for
1:

15 som den første model.

Af mange årsager gik jeg i stå med
byggeriet. En gammel flyvekammerat
har jævnligt prøvet at aktivere mig, og
en skønne dag lykkedes det, da jeg så
muligheden for at udstyre den med elmotorer.

Her er den så. Med 2 >Astro 15< elmotorer 6 250 W, 24 celler (1,7 Amph)
og speedcontrol nr. 205. Propellerne er
12x8, og gearet har en udveksling på
l:2,8.
Modellen er med optrækkelige ponto-

ner og hovedhjul. Næsehjulet har jeg
snydt lidt med. Det anbringes på modellen, når der skal staftes fra land, og kan
ikke trækkes ind.
Spændvidden er 265 cm, planarealet
er 1 m2, og totalvægten er 6,5 kg. Model-

len er traditionelt opby-uget

i

træ med

ribber og spanter. Der er indlagt skumkasser ved næse og hovedhjul, som er
indkapslet i balsa. Jeg mangler gunblisters, men det kommer.

Tegningen, som modellen er bygget
efter, er fra en af bpgerne fra Dan Mill.
Om modellen kan starte fra vand? Jo,
den nærmest springer ud af vandet. Derimod virker den mere tun-s, når den skal
starte fra landjorden.

Stor byggeaktivitet
Finn Meyer Jacobsen

i

København har

også sendt billeder ind.

Finn har haft travlt, idet han har bygget 5 fly her i vinter.

Dissee 5 fly er: en Taxi II med en
Enya 3,2 ccm, en Snoopy med en 6,5
ccm OS Max 40 motor, en Amature II
med en 2,5 ccm OS Max 15, en Thundertiger 40>S< med en 6,5 ccm OS Max
40 (se billedet), og den femte og sidste
er en lille Thundertiger 15H med en 4
ccm OS Max 25.
Finn meddeler, at de alle flyver godt.

Fra byggebordet hos Finn Meyer Jacobsen.

Her er det Snoopyen, der er blevet færdig.

Også en slags model
Der er flere måder at bygge model på.
Mogens Gerlach Jansen, Gjerrild ved
Grenå, har også taget vores opfordring
op og sender et billede af sin seneste
model. som er en Pulsar.
Byggesættet er fra Aero Design
INC.TX. spændvidde '76O cm, tomvægt

225 kg (en rigtig stormodel) med en
Rotax 582 motor med 65 HK. Byggetid
3 år i skala l:1 (bemærkede du stØrrelsen? - red.)

Den blev pr@veflojet i juni 1994 af
den i Danmark verdenskendte instruktør
Ole Korsholm.
Mogens slutter sit brev med at skrive.
at >det er ikke blevet til så meget modelflyvning de senere år, men jeg holder
stadig bladet, som jeg læser med stor interesse<.
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På motorsiden er Flywood leveringsdy-utig i de fleste fabrikater; rnen specielt
de engelskc 4-taktsrnotorer fra Laser og

hele serien af de italienske Super Tigre
motorer er Stig glad for. Begge fabrikker
leverer motorer af høi kvalitet til en fornuftig pris.
En tin-s. Sti-s ,qodt kunne tænke sig,
var en RC-klub i Niestved. Der kommer
mange kunder i butikkcn. der ikke er
medlem af en klub. De nærrreste klubber ligger da også alle mere end 20 km
væk, og selv om kunderne får en folder
fra en af disse - og også gerne en fra RCUnionen - er det ikke altid. at de dukker
op klubberne. Som RC-pilot ved Stig
godt, hvor svært det er at læl'e at flyve
selv, og det er ikke godt at vide, hvor
mange der mister lysten efter den f'ørste

Poul Møller har besøgt Flywood i

Næstved
For et par år siden var der en periode.
hvor man ikke kunne komme i kontakt
med firmaet Flywood i Næstved, og
mange troede, at det var lukket. Men

kan godt undre. at man så sjældent ser
resultatet af de manqe skalate-tninger.
der sælges. pa tli'repladserne. \Ien Stig
mener - ot respekterer - at tor ntan*qe er
lbrnojelscn mere at by_ege end at se de
færdige modeller flyve.

I flyvesæsonen er de næsten færdige
modeller meget populære, og når man

flyvning fra en tilfældig mark - og det
deraf fBlgende første styrt. Hvis disse
menncsker lærte at flyve under organisercde fbrhold. r,ille det -uavne både hobb1'en. RC-Unionen og onrsætningen.
Stig fortryder i da-s ikke, at han valgte

at blive hobbyhandler, og til sin glæde
konstaterer han, at flere og flere finder

pludselig blev telefonen taget igen - og

ser en Decathlon som den, der vises på

ud af, at der nu ligger en velassorteret

ikke nok med det, butikken flyttede også

fotoet, må man indrømme, at man ikke
får ret meget "16n" for sine byggetimer.
Den næsten færdige model, der er i den
dyre ende, koster 1.695 kr.. men så er

hobbyhandler på Sydsjælland.

til stØrre

i Ringstedgade i Næst-

lokaler

ved.

Grunden

til

den nye aktivitet

hos

Flyrvood \,ar. at dcn nur'ærende ejer Stig
Jensen ikke svntes. at tinraet skulle lukke, og dertbr o\ erto-q det. Stig har gennem en ånække r'æret medieni ai L-n iti
de lokale tbrenineer. hvor har': 5u; ;ltrjei
med sine t-lotte modelicr. \tr-rtie ;i ii::i:

er nu udstillet

i

alle stumper også med, og den har en finish. det er de færeste beskåret at lave.

PNM
En finish som på denne næsten færdigbyggede Decathlon er det svæft selv at opnå.
Tv. i billedet er det Flywoods indehaver Stig
Jensen.

butikken. Der .-r cie.-

værre ikke så rneget tid rii ar tlr r e mere.
1br det at drire en hobblburik er ander og mecet mere - end i.lr \ ære i hutikken i

åbningstiden. Der skal bruges tid på at
finde og bestille varer hjem for at få dem
til de ri_eti_ee priser. For selv om hobbybranchen er lille, er konkunencen hård,
o-e Stig bestræber sig på, at Flywoods
priser skal være konkurrencedygtige.
Det at drive Flywood har på kort tid udviklet sig til at være en livsstil med stor
aktivitet f6r, i og efter åbningstid.
Siden genåbningen er der sket en ændring af varelageret. Det oprindelige udbud af træ og skalategninger fås stadigvæk. men udbudet af byggesæt, radioan1æ-9.

motorer. værktpj og tilbehgr af al

sla_qs

er udvidet kraftigt. Desuden

har

butiklien et stort udvalg af plasticbyggesæt og tilbehor til disse. Der ryger også
jævnli_et et b1'reesæt til et skib, et par
model-to_evoene eiler en ljernstyret bil
over disken. Til disse tin_c skal der selvfBlgelig også r,ære no_cet tilbehor.
På tegningssiden er det især Brian

Taylor, Dennis Bryant

or

Complete a
.\lle er meget gennemf-ørte tegninger. der sælqes
med eller uden tilbehør som coul os
canopy mm. Vil man have tegninger tia
andre firmaer, kan disse o_eså bestilles
hjem. Især når vinteren står for dpren. er
der omsætning på tegningssiden. Det
Pack tegninger, der sælgc.s.

=**
t:-i:n

60 år
Odense Model Flyveklub
Danmarks første klub, der udelukkende
beskæftigede sig med modelt'lyvnin_e OM-F - blev stiftet den 7. april 1935.
Før den tid dyrkedes or.caniserct modelflyvning i nogle af sr'æveflyveklubberne. men modelflyvnin-e kom altid i
anden ræktrle. selv om den spillede en
rolle, når man byg_tede forspgsmodeller,
inden svæveplanerne blev konstrueret i

fuld skala.

Meningen er ikke her at fortælle hele

OMF's historie, men at gØre opmærksom på den runde fgdselsdag og fortælle
om klubbens stiftelse.

Stifteren var Per Wei.shuupt, der også
være kendt som stifteren af Dansk

vil

Modelflyve Forbund

i

augusr l93j.

Blandt mange andle tin-1. sont Per Weishaupt vil være kendt tbr. er hans rnangeåri-ue virke som reclaktor af FLy\i
samt som

-generalsekretier

i KDA.

Hvad ville vel være mere naturligt end

at lade Per Weishaupt selv fortælle om
stiftelsen af OMF og den fprste tid i
klubben?

i

I

et

jubilæumsskrift fra l5-års jubilæet

kiggede ud ad vinduet efter forbipasserende piger, og hans bror Knutl (senere
prokurist) studerede tegnin-een til en stor
gumminrotormodel. Imens lei jeg hen-

Den første konkurrence og den
første udstilling

slænet på divanen oe oplæste lot'ene. og
da ingen protc\terede. konstat..rede -jeg.

rlodcller på en eanu var forsamlet! Da
r i ikke ejcde et stopur. tloj vi distance,
oc Thincsen vandt med cn håndstart på

at lorc-ne var redtagct. Foruden os iire
var der lra starten endnu tre medlL.nrner.
nemlig Palle ,\llirtster. Ante Mor.irt

og

Hetuting Bertelsett.
I de første måneder skete der klubmæssigt ikke ret meget, og udover en
meddelelse i FLYV fremkom der intet

1950 fortæller han:

I

1934 udsendte kommunelærer Knud
Flensted Jensen den første danske bog

om modelflyvning, og det bevirkede, at

nogle flyveinteresserede unge menne-

sker i Odense fra skalamodeller os fabriksbyggede flyvemodeller gik ovEr til
selv at bygge. I bogen var der nemlig arbejdstegninger til en svæve- og en motormodel.
Da jeg byggede min Flensted Jensen,
var min ven Jolutnnes Thine.sert meget
skeptisk. Men de fgrste glideflyvninger
viste, at vor have, der havde været sior
nok til de hidtidige modeller, nu ikke
strakte til mere. HBjstart havde vi aldrig
prøveI før, og vi tilkaldte derfor en af
vore kammerater, der var drageekspert.
Det var et stol't øjeblik, da Palle Miinster
(senere civilingenigr) foretog den første
højstart.

til

I

forbindelse med det store væddeløb

Australien arangerede Hempelske

Boghandel et vindue med flyvelitteratur,
og her var min svævemodel udstillet. Da
jeg en mørk novemberaften hentede den
hjem, blev jeg stoppet af en mand på ga-

den. Det var flyverløjtnant Clausott
Kaas, som opfbrdrede mig til at starte en
modelflyveklub. Flere af mine kammerater gik i gang med at by-tge den tyske
model >Baby<, efter at jeg havde opnået
gode resultater med den. Vi snakkede
flere gange om at starte en klub, og den
7. april 1935 skete det.
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Uformelt stiftende møde
Man kan ikke påstå, at stiftelsen var
særlig hpjtidelig. Vi var i alt fire kammerater på mit værelse. Thinesen sad og
læste det sidste nummer af >The Aeroplane<, Aksel Boje (senere tandlæge)

om klubbens start. Man ville have skabt
et fundament, før man slog klubben op.
Umiddelbart fBr et flyvestævne på den
nyåbnede flyveplads ved Mårslev den
15. september 1935 blev klubben imidlertid omtalt i >Fyens Stiftstidende<, og
h6jstart ind over publikum på flyvestævnet af en Baby og en Strolch vakte stor
begejstring. Kort efter var vi 20 medlemmer og tog fat på et mere regelmæssigt klubliv med møder hver 14. dag.

Per Weishaupt fotograferet ca. 1940 med sin
ks pe ri m e ntal mod el ti I h a stig h e d sf lyvn i ng.
Per havde adskillige danmarksrekorder i denne klasse.
Læg mærke til de to modsatroterende propeller, der skal ophæve vridningsmomentet fra
de kraftige gummimotorer. Det store haleplansareal er nodvendigt for at hotde modellen tæt ved jorden - dog heller ikke for tæt...
En virkelig prøve på modelkonstruktion, trimning - og mod!
e

Den 22. oktober afholdtes uformelt den
første konkurrence. idet hele fem svæve-

l9

meter.

Her i efteråret fik OM-F også sit nu så
berømte emblem. Thinesen tegnede det.
der udmærkede sig ved at ligne andre
flyveemblemer. Et par stiliserede vinger
i v-form for at karakterisere modelflyvningen og med klubbens forbogstaver
OM-F anangeret med M og F inden i et
O. Når klubben heder Model-Flyveklub i
stedet for Modelflyveklub, skyldes det,
at man ikke ville forveksles med O.M. =
Odense Mandskor!
Fra 10.-12. januar 1936 afholdt OM-F
den første af en lang række vellykkede
udstillinger, der var god propaganda for
klubben og for flyvningen i det hele taget. Udstillingen rnåtre ikke give underskud, og vi la-qde den an på. at vi var sik-

re herpå. Dertil medvirkede bl.a. et 16sidet katalog med mange annoncer. Resultatet var et overskud på 259 kr., god
propaganda og en masse nye medlemmer, så man fra 40 før udstillingen nåede
op på 101 derefter. Så højt har klubben
ikke siden været oppe. En stor del af disse >udstillings-medlemmer< mistede
snart igen interessen, men klubben havde alligevel et pænt antal aktive medlemmer. Man holdt regelmæssige møder,

der nu blev henlagt

til

Hempelske Bog-

handels kælderlokale p.gr.a. den store
tilstr@mning. Til daglig var mir kælderværksted på Hunderupvej samlingssted,

hvor nye medlemmer kunne få materialer og gode råd, og mange stod også der
og byggede (inklusive Thinesen, der
hjemme erklærede, at han var på centralbiblioteket for at s/ge stof til en dansk
stil. Engang forlod han endda skolen, da
der skulle være terminsprøve, og tog ud
o-e by-egede model!).

Så langt fra Per Weishaupts jubilæums-

artikel.

Hvad der siden er foregået i klubben,
er en anden historie, som Kipling skri-

vente

til en anden gang. Klubbens nyeste

vil det nok også være naturligt,
om andre fortalte.
OMF eksisterer nemlig stadig i god

historie

behold med Torben Møller som formand. Men i dag er det ikke fritflyvende
andemodeller, tandemmodeller, flyvende
vinger, gummimotordrevne hastighedsmodeller og h6it udviklede svævemodeller, man flyver med.
Dem er tiden løbet fra, og i stedet dyr-

ker man naturligvis moderre RC-flyvning på højt plan.

ver. Den er nok værd at fortæIle, men må

Erik Knud.sen.

Produktinformation
Niirnberg'95
Der har igen været nyhedsmesse i Niirnberg, hvor alle hobbyfabrikkerne har vist
1995-nyhederne.
De to store tyske firmaer Graupner og
robbe har begge sendt nyhedskataloger
på gaden. Katalogerne har igen i år hovedvægten på elmodeller, og specielt
den lille 400 motor har fået meget opmærksomhed lige fia en lille Mel09 fra
Graupner til en flot 4-motors Dash 7 fra
robbe.
Kig ind til din forhandler o_u kob katalogerne!

robbe styropor civilfly
robbe kan nu levere et

i

civilfly fremstillet

styrop6r som elektromodel. Samlesættet består af færdige styrop6rdele suppleret med nogle få yderligere n@dvendige
monteringsdele.

Modellen, der har en flyvevægt på
kun 2.100 g og en spændvidde på hele
1.800 mm, kan også monteres med et
understelssæt med 6 hjul, hvis dette øn-

skes. Modellen kan flyves med 4 power
400 elmotorer elmotorsæt.

Det er en flot og unik elmodel til en
vejledende pris på ca. kr. 1.250,- i hobbyforretningerne.

Skalainspiration
Maaetoft meddeler, at firmaet er blevet
dansk importØr af de kendte japanske
plasticbyggesæt fra Hasagava.
I Hasagava-kataloget, der kan anskaffes i hobbyforretningerne, er mange flotte fly. Blandt disse imponerer især et par
store museumsmodeller i skala l:8. Her

kan skalapiloter hente megen inspiration, da modellerne er konstrueret fuldstændi-et som deres forbilleder.

2t

Model Engineers Exhibition 1995
Som modelflyver og modelbygger gennem mange år har det altid været min
drBm at se nærmere på denne udstilling,
der i år åbnede for 64. gang.

Selv under krigen blev der udstillet.

En af
illlll..,,]]],]''d|*

modellerne

fra

dengang,

V-l bombenedslag. Den var nu restaureret og med igen sammen med historien.
Udstillingen foregår hvert år

t1

.:
, #l"r1!ffi. Lr--

en

Hawker Typhoon blev beskadiget af et

i

fØrste

uge af januar nær centrum af London i
Olympia Hall.
Udstillingshallerne er hver for sig noget større end Forum i K6benhavn. I den
ene bliver der flgjet line- og radiostyring
under hele udstillingen. Elektro og fritflyvende modeller gør også luften usikker, selvom der er dækket godt af ind til
tilskuerne.
I den anden, lidt støne hal, blev der
kBrt med linestyrede racerbiler og flpjet

En 7-cylindret stjernemotor og en B-cylindret
rækkemotor i skala var nogle af højdepunkterne for mig. Men den lange række af dampmotorer var også imponerende.

æ:4ri;*
.11.,:::",.':'::::a:..:::.,:,:::;:::::?\..a.:,.t1:.

T.v. ses guldmedalievinderen i årets Model Engineer Exhibition for fjernstyret skala foran David
Millers originale prototype Auster J-l f ra 1945. Begge flyver fra Duxford. Forneden t.v. er det den
samme model i et andet selskab, og t.h. en motorprøvestand til en roterende jetmotor med tilhørende Lightning model. Herover er det en imponerende S.E. SA i museumsklasse.
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med radiostyret luftballon, og på balkonen var der lagt togspor hele vejen rundt,
så man kunne få sig en tur bag et rigtigt

kulfyret damplokomotiv i skala 1:10.
Der var også opbygget en stor >dam*.

hvor modelskibe kunne sejle rundt.
Ud over den levende >fremvisnins< af
aktive modelbyggere med deres n1:. Uller, skibe, tog, skalamodeller. diaramaer.
dampmaskiner, værktBjer m.m. r'ar de
fleste maskinfabrikanter af >hobbt.r'ærktøj( repræsenteret sammen med irobbtforhandlerne. Generelt kan man si_se. at

engelsk værkt1j

er billigt

o_e rimelig

godt. Når man ser på kvaliteten. er der
en helt klar annonceret ran_sliste: lavest

står >Made in India" derefrer Poland,
Taiwan, Japan. England. Su'eden, Ger-

Radiostyret helium-luftskibsmodel styret af den kendte Ron Moulton.

many og Schwitzerland.
Udstillingen er arranceret af Nexus og

forlaget Argus, der _qennem mange år
har stået bag ud-eivelsen af kendte hobbyblade som Aeromodeller, Model Engineers Workshop. RCM & E o.s.v.
Af de tusindvis af da_qligt bes@gende

er langt størstedelen mænd over fyrre.
Der er selvfplgelig også yngre legeblrn
og kvinder, men det er skræmmende at
se, hvordan hobbyfolket bevæger sig fra
det aktive >lav selv< over til det hurtige
færdigkobte.

Når nan ser på de udstillede modeller

af alle katesorier. er der insen tvivl om,
at kvaliteten er stadi_c stisende. Problemet er blot. at der komrner siadig fæne
nye modelbvssere til. Dei cældc-r indcn
for alle grene. ir ud.rillerne-hliie:.:"di.:

ældre og oriqinale

riil"r .i-r,li,t :-;.elu--

nere.
iVlen

lbr at komme iilbage til der positive: Jes har sjældent nl.dt en treda.ees
*og
ad-san-esbillet mere end'dette sted.
helt sikliert: je-e skal derover igen

næste

ar.

Vi ses,

Luis Petersen
At udstillingen også omfatter andet end fly,
fremgår af billederne herunder af et bassin
med fjernstyrede både og det kulfyrede tokomotiv, som kan trække ti passagerer.
På billedet t.h. gælder det god gammeldags
Team Race. Der blev fløjet næsten uafbrudt
med dagsrekorder o. s.v.
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Fokker F-Vl la
Fya Biarne Felsted i Rudkøbing har vi modtaget nogle ftotte bilteder af en
Fokker F-vlla. De er sendt til RC-redaktionen på foranledning af hans ktub-

kammerat Finn Rasmussen.
Bjarne skriver: selv om min modet ikke er en flyvende skatamodet, så kunne
det måske alligevel have interesse og give inspiration tit Modetftyve Nyts tæs-9re..l gamle dage var bygning af skalamodetter jo ligefrem en gren a7 modet-

Dette billede er et af de meget få, der findes
af OY-DED. Det er med stor velvilje udlånt til
Modelflyve Nyt af SAS Informationsafdeling.
Som nævnt i aftiklen kom flyet til Danmark i
1 927, og under navnet ,Esbjerg,, fløj det for
Det Danske Luftfartsselskab indtil 1946, da
det blev solgt til Sverige og registreret ddr
som SE-ASE. I 1955 kom det imidleftid atter
til Danmark som OY-ASE og fløj for Dansk
Luftfarl Seruice v/ Ditlev Valbjørn i et kort stykke tid, indtil det i 1956 blev solgt til det nationale hollandske flyvemuseum.

flyvningen.

Fokker FVllfuldskala
Flyet, jeg bygger, er en af DDL's Fokker

F-VII'ere - OY-DED >Esbjerg< - i skala

l:12.
Det rigtige fly var bygget af stålrør,
wirer, fin6r og lærred, sådan som det
sørnmer sig for et luftfartgj fra flyvningens guldalder.

Flyet, der blev leveret i 1929, var udstyret med den sikre Bristol Jupiter VI
motor på 440 HK. Farren var 160 krn/t.
Det kunne medtage 8 passagerer plus bagage i et særskilt lastrum. Besætningen
bestod af 2 mand.
OY-DED var i brug med forskellige
ejere - vistnok helt til 1956, hvor jeg så
det i luften over København.

Fokkeren havde mange

spændende

detaljer. som vil gore si-v på en model,
f.eks. et understel ophæn-ut i _summistropper (hvilket dengang var almindeligt). Dertil kom en haleslæber. cler kunne >vrides på siden". så man kunne dreje
(koblet til siderorshornene). Og der r ar
en regulær plov, der kunne sænkes ned

ved en uheldig landing for at bremse.
hvis afløbet blev for langt. Systemer
blev dog hurtigt afmonteret, da det gav
for store skader på stellet.
1 ,'l

Ellers var der bag motorrummet i højre side et lille bagagerum, et rum for radio og akkumulatorer og oven over alt
dette et åbent cockpit, delvis indbygget i
vingens torsion. Derefter fulgte kabinen

-

oprindeligt med kurvestole

- og bag

den et indgangsrum med toiletspand og
det bageste bagagerum af samme størrelse som indgangsrummet foran den lange
stålrØrs bagkrop.

Denne opdeling af flyet, kan ses på
fotografiet af modellen med den åbne
side.

Tegningerne
Det store spørgsmål ved bygningen af
denne model var tegningerne. Jeg er
ikke god til >udenlandsk<, så jeg har
ikke kontakter rundt i verden for om muli-et at finde tegninger.

Men jeg har fået stor hjælp fra fl1,ms-

kanikere. som har arbejdet med FVII'eren. si mine tegnincer viser den
danske udgave af Fokkeren.

Trpen er sandsrnligvis licensbrcset
i'lere steder. men dertbr er det ikke sikkert. at te_qnin_qerne t'indes. I mit arkiv
havde je_e en del tbtos. ar,isudklip. oversigts- og detailte_snin_ser fra mine bpger

og blade, som kunne danne grundlag for
udarbejdelsen af egentlige byggetegninger.

Men det bedste af det hele var, at sel-

ve det originale fly findes! Desvæme
ikke i Danmark, men på flyvemuseet på
Schipol ved Amsterdam.

Det danske fly nåede at blive solgt til
hollænderne, inden vi herhjemme havde
fået skabt interesse nok for at kunne bevare det her. I modsætning til militære
fly, som vi jo har lige fra den første tid,
har vi stort set ikke 6t civilt fly, og navn-

lig ikke et trafikfly fra riden f6r

anden

verdenskrig.
Men som sagt, flyet eksisterede, så jeg
- det var i mine yngre da-ee - pakkede
tandbgrsten, cyklen. telt o,q naturligvis et
langt målebånd og kamera og tog på
somrnerfcrie pa tlr,r'emuseet i Holland.
Det var skontl Smurte madpakke om
morsenen og stillede ved museet ved
dets abningstid o_e blev bogstaveligt låst

inde

i

FoKteren for ikke at >uvedkom-

mende< publikum skulle kunne komme i
kabine og cockpit.
Her sad jeg så og var meget ydmyg.

For jeg sad og så ud på undersiden af
vingen, som piloter og passagerer har

'r,\::ttr:::ll.ttrat

gjort. Så på de samme instrumenter

og

Billederne viser nogle af de mange utroligt flotte detaljer i Bjarne Fetsteds model.

styregrejer. Røne ved kortkasse og benfik på den måde en enorm
masse indtryk fra et fly. som jeg kun
zinhaner. Og

kendte ydre beskrivelser af fia de få
bo_ser, der findes om dansk trafikflyvnin_c.

llen en kornplet opmåling kan jo ikke
lade sig sore. nar utan er aiene uden stillads og h-jælper.' o.s.\:.. luen del var lige
målin_eer nok til ar lientstille ntoclellen.
som den u'r.
Modellen
Udoler at t.ek:. htrit.' t'-i :::::.': ;: .,':rekte i storrelst' o{ eiricl h;r ;eS lor>rr!.
at skabe clen risii_ce orenliciJ:irukrur.
Saledes er lin.-ren bulet - måske en anelse overdrevet. men dog pa samme måde

som pa ori-einalen. Sikkerhedsbælterne

Stolen her er gengivet i netop den størrelse,
som den har i modellen.

er pressede i facon, så de falder rigtigt i
skala. Avisen i kabinenettet er en fotokopi af Politikken fia 5. augusr 1938 (dagens avis, dajeg blev født).

Motoren er fremstillet af drejede,
udsavede og bukkede dele efier fremstillede >værktgjer<< og lærer til hver enkelt
del. Det hele

i

messing og aluminium,

loddet og limet sammen.

Korl beskrevet er kroppen på modellen opbygget af loddet svejsetråd. Kabinen er indvendig betrukket med stof med
dct rigtige vævemønster, så det passer i
skala 1:12. Stolene er loddet af svejsetråd og beklædt med kunstlæder. Engang

blev

je_u

k'itiseret af en modelkyndig,

som mente. at jeg burde have beklædt
stolene >pænt< eller ensartet glatte. Nogle modelb;,-sgere vil kun lave glatte,

pæne modeller - det er jo en smagssag.
De rigtige stole var virkelig så >uordent-

ligt< betrukket.
Vingen er i virkeligheden af rræ beklædt med birkeiin6r og klart lakeret. På
modellen er det kartonbeklædning for at
give den rigtige >bulethed<. Birketræsstrukturen er fremkommet ved at duppe

halvtøre alkydfarver på i forskellige nuancer.

En mængde detaljer som instrumenter.

r/rmuffer, benzinstandglas. haner, rullegardin og ngglehuller i dgre, harjeg ikke
fotograferet endnu.
Modellen er byg_tet meget korrekt for at vise, hvorledes det rigti-ge fly var
opbygget. Således er hele venstre side
vist uden beklædning (se billede).
Indtil nu ligger der mere end 314 års
25

fuldtidsarbejde bag. Byggeriet har ligget
stille i en del år. Men jeg håber at kunne
få modellen færdig om et par år.
En flyvende RC-model kunne også være
virkelig spændende. Men lige nu er jeg

Som stolen på foregående
side er også motoren her
gengivet i samme støk
relse, som den har
på modellen.

begyndt at flyve RC i Sydfyns Modelflyveklub og har bygget en Blue Phoenix
2 m svæver. Den har jeg mere end nok at
gøre med at kunne styre sikkert.
Og sikkert skal det være, førend OYDED går i luften.

Bjarne Felsted

s!

Mace R-2Shark

Hvis du er til det tyske, så er dette udmærkede bambus-skrift måske lige noget for dig.
Indeholdet

er et bredt udvalg af

linestyrings-guf, konkurrencereferater,

byggefiduser, tegninger m.v. - en god del
gaflet fra skrifter fra hele verden, inklusiv Modeiflyve Nyt.

Den

i

stunt ikke helt ukendte C.

Maikis er en af de flittigste skribenter.
Prisen er 28 DM for 4 numre
Send en check

til:

Axel Jungherz
Brambachstr. 80

ler lidt op på den mgrkegrå metallic. Tal
og boestaver er bleggule med hvide kan-

vende

Motoren er den altdominerende russiske KMD, hvor der er boret et rØr ind i

-

Quickie, der har dominerer
Good Year scenen i en række år.
Efter en gennemgang al de muli_se

modeltyper (det vil sige forhenr ærende
Good Year og Formel I l'h'i skala 1:8 af
det virkelig fly, der har r'ærer ottentiiggjort i et anerkendr modelt'lrreridsskrift
- hvad det så er!) faldi ralget pa Macen,

der har et godt solidt plan

o_c

en iille

hale. Kroppen er
nok lidt lang, men
-uodt
haleplanet sidder langr liemme.
Hoved- og haleplansarealer er i skala,
hvorimod længden al kroppen er reducerel +/- 5% for at iå modellen i balance.
Spændvidden i æ_ste skala er 16 x

304.8/8=610mm

D-51069 Kriln
Tyskland
J.B.R
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Denne måneds model er et forsø_s på at
lave en model med lidt anderledes eqenskaber end den - i gvrigt yderst veitlr-

Kropslængden er l6 x 18,5 x 304,8 / 8
= 705 mm.
Farv'erne er ikke det mest ophidsende,
men en hajmund og et par rØde øjne li-

ter.

udstØdningen til snapsen.
Tanken er f6rt gennem kroppen for at

få den på indersiden af karburatoren ligesom i TR.

Cuttet er en slangeklemmertype, der
ganske vist kræver maskinel bearbejdning, men er let at lave.
Understellet er fjedrende for at få
bedre landings-/bremseegenskaber. Vi
knækkede kroppen i finalen sidste år!
Styretøjet er lagt ind i kroppen for at
mindske luftmodstanden.

En l:1 tegning kan fås fra Linestyrings-Unionen.
Pøj . Pøj
Luis Petersen - Comet

#ft
MACE
F

2

ormel L "G00D YEAR" racer

P-39 Airacobra
fighter-model.

- en letbygget

og enkel dog(Foto: Martin Elmberg)

ken ind i konstruktionen. Skulle du senere få brug for at komme til tanken, kan
du skære et hul i bunden. Husk under
alle omstændigheder at bore hul til motortrækstangen/yderkabel.

Sgrg for en god tankinstallation, hvis
du vælger alternativ to. Et tip er at bytte
en del af klunkslangen ud med et stykke
messingrør. Sæt rØret fast med små slangestykker ved klunk og rør til karburator. På den måde eliminerer du problemet med >klunkslangetarmslyng<, der
kan være svær at slippe af med.
Lim gummibåndspind l l og forstærkning 12 fast til spant 7. Lav hul tilhøj-

Byggevejledning:

P-39 Airacobra
Vi bringer her en oversættelse af Martin Elmbergs byggevejledning til hans
dogfightermodel af en P-39, som der også er en byggetegning til i dette nummer af Modelflyve Ny|
Artikel og tegning har tidligere været bragt i vores svenske søsterblad Modettflyg Nytt.
I Sverige flyves hveft år flere dogfight-konkurrencer med små ,skalamodelleru som denne Airacobra.

Generelt om bygningen af P-39

På spant 6 limes en forstærkning til

derorsstødstang i spant 7.
Sæt oversiden I fast på byggebrættet
med nåle. Lim spanterne 5, 6 og 7 på
plads. SØrg for, at 5 kommer til at sidde
rigtigt. Motoren skal på den færdige model pege til hBjre og nedad. Da du bygger på ry,sgen, skal du altså vende motorspant -5 2-3 _srader både til venstre og
tilbage. For at få de rigtige vinkler ben1'ttes de to skabeloner 36. Dette nedado_s sidetræk er vigtigt! Sørg for, at 6 og7

sidder vinkelret både mod centerlinien
og oversiden af kroppen. Tilpas trekantlisten 4, så den kan limes på plads mellem oversiden og motorspantet.
Lim trekantlisterne 3 på de to kropssider 2. S@rg for, at lave en venstre- og en
højreside, og vælg, inden du skærer si-

P-39 er en dogfighter og skal som sådan
bygges hurtigt for at komme i luften så

vingefastgØrelsen. Sgrg for, at det bliver

den ud, hvilken vinge, du

en stærk samling, da den er udsat fbr

hurtigt som muligt. Udseendet er ikke

Vær opmærksom på, at den hpjre krops-

hårde knubs ved hårde landinger. Du kan
lave spantet på to måder. Enten laver du
et hul i det som vist på tegningen, så du
kan komme til tanken ba-efia (ba-edelen
er, at du 1år et svagere spant). eller du
kan iade spant 6 være helt og by-e-re tan-

være længere end til forkanten af spant
5, da motoren senere kommer til at sidde
d6r. Slib de to kropssider ved bagenden,
hvor de skal limes sammen. så du får en
god limtlade.

vigtigt på en

så

sådan model, men radioin-

stallation og vigtige dele af modellen
skal laves ordentligt. Du kan med fordel
de fleste steder anvende cyanolim, men

ting som vingebeklædning - som det tager lidt tid at få på rette plads - limes
bedst med hvid lim. Vær meget ornhyggelig med motorens trækretning og finnens, haleplanet og vingens placering.
Der skal være wash-out i vingen - lige
meget i hver side - og tyngdepunktet

skal placeres
tyngdepunkt.

i

eller foran det angivne

Om forlcilledet

Airacobra

Kroppen
Du bygger kroppen med bunden opad.
Begynd med at tegne en centerlinie på

>>Don't give me a P-39

en 5 mm balsaplade. Linien skal du bruge, når du placerer spanterne 5, 6 og 7.
Du behøver ikke at tegne linien midt på
pladen, men kan tegne den, så du udnytter pladen bedst muligt.
Spant 5 bygges op af 3 dele, der limes

It will tumble qnd roll

sammen for at opnå stor styrke og lav
vægt. 1,5 mm x-finer limes under pres
fast på begge sider af 5 mm balsaplade
med hvid lim eller epoxy. I spantet bores

huller til motorfundament, brændstofslanger og motoftrækstang/yderkabel.

Slå islagsm@trikker i spantet, så motorfundamentet let kan sættes i og evt. senere byttes, hvis det går i stykker.
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With øn engine that's mounted behind

And dig a big hole -

Don't give me a P-39<<

vil

benytte.

side på den færdige model ikke skal

Lim kropssiderne på spanterne 5, 6 og
7. Det er meget vigtigt, at trekantlisteme
limes godt sallmen med oversiden. da
meget af limfladen senere slibes r'æk.
når kroppen rundes. Lim kropssiderne
sammen

i

halen. Samlingen af kropssi-

derne skal være over centerlinien. sa
kroppen bliver lige.
Du har nu en halvf'ærdig krop. Instal16r hpjderorsstødstang, tank. der holdes
på plads af afstandsstykker af balsa eller

skum, og motortrækstans/rderkabel. inden du limer undersidebeklædnine på.

Lim undersidebeklædning 8 og 9 på.
Lim forstærknin-uerne 10 på r'ed vin-eesadlen. Slib den forst endeli_et ril. når
vingen er færdi_e.

Lim haleplanet 15 fast pa kroppen.
Lim finnen 14 samnen. Vil du beklæde
modellen med film. skal du nu beklæde
hØjderoret 16. Sor_c lbr. at ho jderorc-t
passer i udskærinsen i t-innen. Lini nu
finnen fast på kroppen med hojcleroret
på plads. Glem det ikke. da det ikke kan
komme på plads, når tlnnen er limet på.
Slib luftindtaget 31 ril en passende facon. Lav canopyet 29
balsa. Læg

i

skum eller af

3l og29lidt til side.

Du har nu en næsten færdig krop.
Hgvl og slib oversiden til en passende
runding; du har trekantlisterne at tage af.
Tilpas nu canopyet til den runde form.
Pas på, at canopyet ikke bliver for hgjt.
Når det senere males på modellen, udnytter du lidt af kropssiden til at
-uive det
et ri,etigt udseende: indtil da ser canop\'et for lavt ud. Lirn canopl, og lufiindtag
iast.

Vingen
Der er io rarianier af denne mcrdel: en i
balsa o_s en i skum. \-i besrnder med
bal.ar insr.n. Bemærk at rinsen pa ie_sningen er vist uden oversidens beklædninel

ItBlge Chuck Yeager var dete, hvad de
amerikanske piloter sang om Airacobraen under Anden Verdenskrig. Chuck
kunne dog godt selv lide flyet. Han fik
sin grundlæggende ja-eerpilot-træning i
en P-39 og havde det iiBlge hans selvbiografi godt med den.

Nærstøttefly
Bell konstruerede P-39 umiddelbart før
Anden Verdenskrig. o_s det var et fly
med mange ukonventionelle lgsninger.
Motoren var placeret ba-e piloten, som så
måtte sidde og skrær'e over propelakslen. P-39 var blandt de forste operative
jagere med næsehjul. Den havde også en
37 mm kanon, der skød ud _cennem spinneren. RAF testede flyet i en kort periode, men var utilfredse med det os ieverede alle sine maskiner rilbage ril L-SAAF.
som bl.a. anvendte dem i Stilleha\.et oc
Middelhavsområdet.

Disse tilbageleverede fly bler, for
Øvrigt benævnt P-400. En klassisk vits

Lim henholdsvis to gange to 1,5 mm
og to gange to 2 mm
balsaplader sammen. Det gør du ved at
balsaplader

tape pladerne sammen, bøje dem fra hinanden med tapen som hængsel, smgre
hvid lim på kanterne, b6je pladerne sammen igen og lade dem ligge i pres natten
over.

Skær vingebeklædningerne 17

og

18

Lav en lille udskæring på bagkanten
ved vingesamlingen. Her skal elastikkerne, der holder vingen fast, gå ud. Elastikkeme sidder fast på rundstokken 11
og rundt om kaste-srebet 21128. På den
måde sidder vingen godt fast, men kan
også klare lidt 'skrub..

Skumvingen

ud af pladerne. Vær opmærksom på, at

Lav de 2 skæreskabeloner 34 og 35.

17 o-e 18 går langs forkanten af forkantlisten 19, og skær dem et par cm for brede. Forkantlisten 19 limes fast på den 2

streger og tal på beg-re sider af dem. Sav
2 skumblokke ud i den størrelse, vingen
senere skal have. Tegn en centerlinie på
de to blokke. Sæt den inderste skæreska-

mm tykke undersidebeklædning. Derefter limes ribberne 20 - 23 fast på undersidebeklædningen. G6r det samme med
den anden vingehalvdel.
Lim de to vin-uehalvdele sammen med
"hovedbjælken. 24. Vingen får automa-

tisk den rctte r'-tbrm af 24. si vær omh1 _rgelig.

nar du later dcnne.

Hor I eller slib tbrkantlisten til. så den
passer sammen med ribbernes olerside.
Sæt nu den ene rin_eehalvdel last pa
by-egebrættet. og vrid o,u l.Jods bagkanten 8 rnm op ved den løftede tip. Dette er

i vingen. Vær
sikker på, at vingen sidder godt fast, og
at den klodses op med den rette washout ved tippen, inden du limer oversidebeklædningen 18 på plads. Oversidebeklædningen skal sidde helt frem til forkanten af forkantlisterne. Gør det samme
med den anden vingehalvdel.
Lim tipperne 26 på plads. Lim to kastegreb 27 tast til undersiden i en at\tand
lia ltinanclen. der pr\\er di_g. Lirr deret-ier beki.edningen lS pe plaJ:. Strre lbr.
.ii kr\t.'qrebet :idder _soait lil:t. tia tici er
med tii ai holde r ingen la\i. os modellen
kommer til at lande pa det.
Tilpas vinuefastgorelsespladen 30 til
kroppen, og lim den fast i vingen. Det er
vigtig, at tingene her passer godt samfor at indbygge wash-out

belon fast med nåle eller dykker, så den
passer med stregen. Den yderste skal
sættes fast med bagkanten 5 mm hgjere
end centerlinien. Dette gøres for at give
vingen wash-out. Pas på ikke at sætte
nålene/sømmene, så de kommer i vejen

for skæretråden.
Skær nu vingen med en ,skumsav<.
Det cr bedst at r,ære 2 mand til det, o-S
har du ikl.:e tbr selv prpvet at skære i
skum. er det en god idd at finde en hjælper med lidt erfaring i dette.
Skær tia bagkanten langs oversiden af

skabelonerne. Skær i samme takt efter
nuruene på skabelonerne. Læg lidt vægt
oven på skumblokken for at holde den
på plads. Vend hele arrangementet på
hovedet, og skær derefter langs undersiden af skabelonen - igen fra bagsiden,
det giver den pæneste kant. Smid ikke
skallerne væk, da de skal bruges, når
kernerne skal bekliedes. Lav den anden
r incehalvdei på samme måde.
Du har nu to færdi-ce skumkerner, der
cr klar til beklædnin-s.

io

Lin lire snkker I

mni balsaplader til

brede stl'kker på samme måde som
tidli-sere omtalt. Skær disse ud i styklleq
der nogenlunde har vingens tbrm. De
skal være lidt for store,

Anbring den nederste beklædningsplade i den underste skal. SmØr et tyndt
lag hvid - eller endnu bedre PU-lim - på

men.

havde inden da lavet P-40 om til >P-400
- en P-40 med en Zero*) i halen<.
Den stØrste bruger af P-39 blev Sovjet, der fik disse maskiner som hjælp fra
amerikanerne. Russerne kunne lide flyet,
der havde gode egenskaber i lav højde.

H6jt oppe mistede den ydelse i fbrhold

til

fjenden, og den passede derfor bedst
som nærstøttefly. En kedelig egenskab
ved P-39 var dog, at den gik i et kraftigt
spin, hvis den stallede.

Efterfølgeren
P-39 fik i P-63 Kingcobra

en efterfglger
med en længere krop, st@rre spændvidde
og kraftigere motor. Uheldigvis havde

udviklingen overhalet P-63, da den var
klar til levering, og de fleste af de frem-

stillede

Sæt

fly blev

sendt

til

Sovjet,

da

USAAF ikke ville anvende dem.
':') Zero betyder 0 (nul) på engelsk, men det
val o_sså navnet på enjapanskjager.

Martin Elmberg

balsapladen, og læg vingekernen på
plads. Smgr PU-lim på forkanten af kernen og den 5 mm rundstok, der tjener
som forkantliste, og læg den på plads.
5619 tbr, at rundstokken ligger imod
både skumkerne og balsaplade. Smgr
lirn på oversidens beklædningsplade og
Iieg den på plads. Læg endeli-q den Bverste skal oven på det hele, og pres det
sammen med noget tungt i et dggns tid.
PU-limen ved forkantlisten skummer op
o-e fylder evt. hulrum mellem plader,
skumkeme og rundstok ud. Gør på samme måde med den anden vingehalvdel.
Når limen er hærdet, tages de næsten

færdige vingehalvdele ud, og vingemidten skal nu slibes til den rette v-fbrm.
Denne er 12 cm, målt under kun den ene
vingespids. Lim de to vingehalvdele
sammen med PU-lim, så de får den rette
v-form og ikke bliver skæve.

Slib nu beklædnin_espladerne, så de
får en pæn overgang til fbrkantrundstokken, og slib bagkanten. så den passer til
bagkantliste 33, der limes på. Lim også
29

vingetipperne 26 på og slip dem i facon.
Forstærk vingesamlingen med glasvæv
og epoxy. Limhåndgreb27 og 28 på un-

dersiden. 21 skal tilpasses den rundede
underside af vingen.
Vingefastgørelsespladen 30 limes på
plads som ved trævingen.

lnstallation
Motoren monteres i et nylonfundament i
45 graders vinkel. På denne måde placeres karburatoren rigtigt i forhold til tanken, samtidig med at lyddæmperen kommer udenfor kroppen, og cylinderen
skjules lidt.
Sæt et standard rorhorn i til højderoret. Til krængerorene kan du selv lave et
beslag af 1,5-2 mm pianotråd, som du
bøjer til passende længde. Lod et halvt
sammenbanket messingrpr med et boret
hul på, så du kan forbinde beslaget med
linkene fra krængerorsservoen. Krængerorsbeslagene kommer til at ramme
spant 7, så lav et par huller, så der er
plads til dem. Gør det omhyggeligt.
Sæt hpjde- og krængeror fast med
hængsler. Selv bruger jeg tyndt plastic,
som jeg klipper ud i passende hængsels-

Motoren sidder let tilgængelig i et nylonfundament.

(Foto: Marlin Elmberg)

stprrelser. Hængslerne limes på plads i

en skåret slids med CA-lim. Passende
plastic finder du siklert i rodekassen. Du
kan fx bruge OH-tilm eller plastic tia

mer.

ler i den, og lim en gevindstang i hver
ende. Motorstødstangen laves nemmest
af en stump plastkabel af Sullivan-typen.
Du bør ikke få nogen problemer med
radioinstallationen, da P-39 er en meget
rummelig dogfighter. Du kan derimod
godt få lidt problemer med tyngdepunktet, der kan havne for langt fremme. Det
skal være højst 60 mm bag vingens forkant målt midt på vingen. Et fremrykket
tyngdepunkt giver ikke de store proble-

tværgående fyrre- eller balsalister. Pak
modtager og akku godt ind i skumgumml.
Rorudslagene på en sådan model er
meget individuelle. En skrap konkurrencepilot benytter sig tit af meget store udslag for at kunne manøvrere snævert,
mens nybegyndere er bedst tjent med
lidt mindre udslag. Begynd med udslag
på 5 mm til begge sider på både højdeog krængeror. Har du på dit anlæg mulighed for rorudslagsbegrænsning (dual

omslag. HBjderorsst6dstangen laves
nemmest af en 5 mm rundstok. Bor hul-

Sor_q dog tbr at ha\.e lidt hojderorstrim ved de tbrste pror.et11 r'ninger.

Sæt servoerne fast med et

par

Der er plads nok til radioinstallationen. Radioen placeres, så tyngdepunktet kommer til at passe.
(Foto: Maftin Elmberg)

rate). bor du have forberedt dette inden
din t'ørste prøveflyvning. Så kan du nemt
skifte til mindre rorudslag, hvis du synes
modellen er for livlig. Sæt begrænsning

til ca. 60Vo.

Finish
Du kan lave finish, som det passer dig
på denne model. Mit tip er at anvende
film eller væv i den rigtige farve. Min
model er beklædt med olivengr@n Solartex, der har fået et tyndt lag mat klarlak.
Undersiden har jeg malet med et tyndt
la-e hvid maling. Det er meget nemmere
at se modellen i luften, hvis den har forskellig farve på over- og underside.
Canopyet males på. Brug m@rk eller
lys farve. og prøv at male det så skalari-etigt som muligt.

Dekoration
Der findes et utal af forbilleder at vælge
imellem, hvis du vil lave din egen variant. P-39 kan males med amerikanske,
engelske eller russiske nationalitetsmærker. De russiske er nemmest at lave, da
det bare er rØde stjemer. Sæt gerne num-

re, bogstaver og små tekststykker

på.

Det er den slags, der får en dogfighter
at se realistisk ud.

til

Prøveflyvning
Sprg for, at du har lidt højdetrim. Få en
medhjælper til at kaste modellen for dig.
Trim motoren til at kpre perfekt. Lad
medhjælperen kaste modellen kraftigt
fremad - helst over hgjt græs. Vær meget
opmærksom på, hvordan modellen opfprer sig. Stiger den kraftigt, vil den hurtigt stalle og højst sandsynligt styrte ned.
Lad den bygge lidt fart op, inden du lader den stige.
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Poul Møllers russiske P.39

(Foto: PNM)

Materialeliste

stk.
stk.
1 stk.
1 stk.
3 stk.
I stk.
I stk.
2 stk.
2
2

Trim modellen, så den flyver lige
fremad, og flyv nu lidt rundt, og væn dig
til den. Er du ikke vant til hurtige modeller, tager du lidt af gassen. Ellers risikerer du at panikke og overstyre med det
resultat, at din model uvægerligt fpr eller
senere styrter ned.

Tag det roligt ved landingen. Flyv

langsomt, og land helst i hgjt græs, da
det mindsker risikoen for skader. P-39 er
normalt helt ukritisk at lande med.

Nummererede dele
1. Overside
2. Kropssider
3. Trekantliste

4. Trekantliste

5. Spant

5

5 mm balsa
3 mm balsa
10x10 trekantliste
balsa
10x10 trekantliste
balsa
1,5 mm x-f.+ 5

mm balsa + 1.5
mm x-f.
6. Spant 6
5 mm balsa
7. Spant 1
5 mm balsa
8. Forreste underside 3 mm balsa
9. Bagerste underside 1,5 mm balsa
10. Vingesadel 3 mm balsa
11. Elastikpind 5 mm rundstok
12. Forstærkning 5 mm balsa
13. Finneudfyldning 3 mm balsa

14. Finne
15. Haleplan
16. Hpjderor
17. Und. vingebekl.
18. Øver. vingebekl.
19. Forkantliste

3 mm balsa
3 mm balsa
3 mm balsa
2 mm balsa
1,5 mm balsa

20 - 23. Ribber
24. >Hovedbjælke<
25. Krængeror

3 mm balsa

26. Tipper
27. Kastegreb
28. Kastegreb-bekl.
29. Canopy
30. Vingefastg6relsespl.
31. Luftindtag
32. Fork.liste skumv.
33. Bagk.liste skumv.
34. Ind. skæreskab.
35. Yde. skæreskab.
36.2 stk. skabeloner

8x8 mm balsaliste
3 mm balsa
4x30 balsa bagkantliste
2x10 mm
balsaplader
3 mm balsa
3 mm balsa
Skum eller
balsaklods

I stump
I stykke
1

stk.

stk.
I stk.
4 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
10 stk.
I sæt.
4 stk.
1

1

stump

stk.
I stk.
6 stk.
6

1,5 mm balsaplader*
2 mm balsapladerx
8x8 mm balsaliste*

4x30 bagkantliste
3 mm balsaplader
5 mm balsaplade
1.5 mm x-finer
l0xl0 trekantliste
5 mm rundstok
flamingoskum
motorfundament, .10-.15
stØrrelse

tank, 100-150 ccm
spinner, 40-50 mm
1 mm balsaplade*x
skumklods til vingen**
5 mm rundstok**
3x6 balsalistex*
hængsler
krængerorsbeslag
3 mm islagsm@trikker og
skruer

Sullivankabel
gevindstænger

rorhorn

link

1,5 mm x-finer

10x15 balsa
5 mm rundstok
3x6 balsaliste
1.5 mm x-finer
1,5 mm x-finer
3 mm balsa

Beklædning

PU-lim
Evt. hvid lim
Tykt Cyanolim

Maling
Selvklæbende plastic
overf6ringsbilleder

Det er ikke nødvendigt slavisk at følge

Brændstofslange

materialelisten. Vingetipperne kan fx laves af flere sammenlimede 3 mm
balsaplader i stedet for af 2 stk. 10 mm

Messingrgr

pladestykker.

*

til

mærker eller

til trævingen

*x til skumvingen
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Minitest
Poul Møller har bygget og fløjet
M arti n El m be rgs dogf i ghte

r

De 15 timers byggetid, Martin Elmberg
skriver om, lykkedes det ikke at nå ned
på; men Airacobraen er hurtig at bygge.

Det kneb gevaldigt med at få tyn-udepunktet langt nok tilbagel men ved at
lave en lem i bunden af bagkroppen og
lægge batteri og modtager i et dertil lavet rum under hgjderorstrækstangen lykkedes det at få tyngdepunktet på plads.
Det ville også gavne modellen at blive
forstærket med trekantlister ved alle
samlinger. Det forstærker modellen meget - uden at gøre den ret meget tungere.
Ved den f@rste flyvetur var det er
svært at kaste modellen. Det lille håndgreb, der også tjener som en del af vingefastg@relsen, giver ikke meget at holde
i. Dette håndgreb gav også hurtigt anledning til en mindre ombygning af modellen, da det på en frosthård landingsbane

hang fast i en knold. Herved fik vin_gen
et stød bagud rned det resultat. at det udhulede - og sviekkede - spant bag i ingen

Efter ombygningen ser vingefastgorelsen således ud

(Foto: PNM)

gik i stykker.

Et nyt spant var hurtigt sat i. Denne
gang blev det lavet i krydsfiner og an-

bragt en cm bag vingens bagkant,

så

krængerorenes ttækstænger kan bevæge
sig frit. I samme omgang blev et par
rundstokke monteret, så vingen nu sid-

der fast med elastikker på mere traditionel vis. For at kunne stvre modellen ved
håndkast blev der laveiet lille hul i vingen. Når Airacobraen skal i luften, holder man nu om forkroppen. En finger i

hullet fbrhindrer, at modellen glider ud
afhånden under selve kastet.
Senere ture har vist, at modellen er
livlig at flyve med; men kan rnan flyve

en Kobra 20, vil man ikke finde det
svært at kontrollere P-39'eren. Det er
dog en god id6 at følge Martin Elmbergs
råd om at lægge ud med reducerede rorudslag.

PNM

Andre flytyper, der kunne give inspiration til
dogfighter-modeller, er Chance Vought F4L)
Corsair (øverst), Supermarine Spitfire Mk. lX
(i luften på billedet t.h.) og North American
P-51D Mustang (på jorden) - alle fotograferet
ved Scandinavian Historic Airshow iTirstrup i
sommeren 1994.
(Foto: Aa-N)

Flere dogfightere
i at bygge andre
dogfi_uhtere, flndes der en del tegninger
lavet af svenske piioter.
Hvis du er interesseret

For tiden er der te_gninger til: Jak-I,
P40 Warhawk, F4U Corsair. Re 2000
Falco, Bfl09G Messerschmitt, FW
1904, FW l90D-9, Me 163 Comet. Ki84 Hayate, FSF Bearcat, MiG-3. Re

2005 Saggitario, P51B/D

Mustang,

FFVS J20, og Hawker Typhoon.
Er du interesseret i nogle af disse, kan
du kontakte mig på nedenstående adres32

se. Det kan du osså
-sore. hvis du vil
høre mere om International Dogfighter
Association.
Der findes o-cså forskellige byggesæt,
men dem må du spørge efter hos din
hobbyhandler. Skal du deltage i IDAkonkurencer. skal modellen være i skala

1:12, og motoren må være .15 eller .20
fbr visse modeller.

Martin Elmberg
Magistratsv. 55 - nI5
5-226 44 Lund
Sverige

På billedet t.v. starler Erik sin mode! til en halv times ftyvning i snevejr. t midten er det C;aus, der
sender sin krængerorsversion af sted til en ftyvning med loop, rul og andre spændende manøvrer. Endelig er det t.h. RC-redaktøren poul, som nåede at få en smule sne i skægget, da han
fløi med sin version af Lollipop på Østfyn. Her er det dog smeltet igen, og der er helt sikkerT varme følelser imellem de to.
(Fotos: pNM og claus Johansen)

Lo88fipop

kører med samme omdrejningstal, som
da den kgrte uden gear.

Alt i alt har man fået en billig ferritmotor til at levere en trækkraft, der ikke
er til at skamme sig over, når man ikke
er større.

Lidt om modellen.

i pjnene, er den
store korde. Dette er et produkt af el-seminaret. hr.or ideen til modellen opstod.
Normalt r.ælger en konstruktør et layDet lbrste. der stikker

En dejlig svævemodeltiltermikftyvning - og den kan selv komme op. Endelig
e1 den her - MFN's egen elsvæver tit bittig{ udstyr.
pout Møiler og Erik Daht christensen.
?gn."l.testbygget af claus Johansen,
Modellerne er bygget i forskellige udgaver og med forskellige gear.

Hvorfor gear til elmotorer?
Det hele stal'tede i 1978 - året, hvor det
begyndte at vrimle med gear til elektromotorer i tyske blade. Pludselig var
man blevet opmærksom på, at en ferritmotor har en ret fantastisk ydelse, når
den udstyres med et gear
pel.

o_q

en stor pro-

En almindelig ferritmotor har den
et ret lavt
str@mforbrug. Hvis motoren belastes
største virkningsgrad ved

(tvinges ned i omdrejninger af en stor
propel), falder virknin_esgraden, og den
energi, der bliver tilført motoren, og som

ikke bliver brugt

til at dreje motoren

rundt med, bliver til varne. Altså - en
elektromotor, der belastes, bliver varml
Da man ikke kan få et højt momenr ud af
en ferritmotor med propellen direkte på
akslen, sætter man et gear på. I gearet er

der dog en smule tab (typisk mellem 5
og l0%o). Man sætter så den samme propel på, og får propellen tll at kører med
sarnme omdrejningstal, som da den sad
direkte på akslen - da sker det vidunderlige, at motortiden bliver længerel!

Hvad er det, der sker?

For at dreje propellen rundt med de
sarrrme omdrejninger som f6r, skal motoren dreje gearingen hurtigere rundt.
Dvs. at med et 3:1 gear skal motoren
dreje 3 gange så hurtigt rundt for at få

propellen til at holder omdrejningstallet.
Ved det omdrejningstal, som motoren nu

kører ved, bruger den ikke så meget
strøm, og ofte er virkningsgraden hgjere.

i dette er nemlig at få motoren
at kpre med en hpjere virkningsgrad

Fidusen

til

og samtidig at kunne bruge en stor propel.

Er der slet ingen slanger i dette paradis?
Jo - gearets virkningsgrad trækker ned
i regnskabet; men som helhed vil man få
en hgjere effekt, der selvfplgelig forringes af propellens virkningsgrad. Heldigvis har en stor propel, der k6rer langsomt, en h@jere virkningsgrad end en lille, der kører hurtigt.
Derfor sætter man så en stØrre propel
på - belastningen på motoren stiger, men

den må ikke bliver så stor at motoren

out, der minder om alt det. man normalt
ser, dvs. et større sideforhold/mindre
korde/mindre areal end det, vi valgte. På
seminaret lovede Keld irum Jensen os
fantastiske ydelser, blot vi brugte store
korder - det gjorde vi så.
Den store korde gØr, at vingen flyver
ved et hgjere reynoldstal end normalt.
Dette øger profilets effektivitet. Samtidig får rnan mere areal og dermed en lavere planbelastning. Hvis modellen bygges mecet let, vil den - selv med eludstyr
- få en olanbelastning, der er i nærheden
af det, cn normal svæver flyver med.
Profiiet er S 3021, er profil, der har
flad bund på den bagerste del. Det gør
det nemt at bygge, og samtidig har det

gode allround egenskaber. Dvs. at det
7øfter ret godt ved lav hastighed, og det
kan også flyve hurtig uden alt for meget
højdetaU. Dette profil - og den brede vinge - giver også mulighed for at placere
almindelige servoer

i

vingen på versio-

nen med krængeror.

Følgende linier er parallelle: Haleplanet, kroppens overside og den bagerste
del af vingens underside. Tyngdepunktet
skal ligge under hovedbjælken. Senere
kan du så eksperimentere, så det passer
til dig. Halen er gjorf ret lang af hensyn
til styrbarheden - der virker.
33
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På skitsen er indtegnet den rette linie, der er
omtalt undet bygningen af vingen. På det store profil (rod og knæk) er indtegnet tre lister:
1x2 mm, 2x2 mm og 2x3 mm.

På det lille profil (tip) er indtegnet to lister:
1x2 mm og 2x2 mm.

placering af hængseltapen samt et eksempel
på webbing.

sekrop. Sider, top og bund er af 2 mm
balsa - det lyder tyndt, men er stærkt
nok. Siderne forstærker du med 0,4 mm
X-finer forrest og med små stykker balsa
på højkant bagerst (se billede). Top og
bund laves med årerne på tværs af flyve-

Bygning af modellen.

retningen.
Spanterne laves af balsa med 0,4 mm

På begge profiler er indtegnet udskæringen
til krængeroret, placering af X-finers-pladerne,

X-finer på hver side.

Vi vil ikke lave en udfgrlig byggevejledning, da de, der giver sig i kast med at

Halefladerne laves af 5 mm lister. Roret profileres af et stykke 5 mm balsa.

bygge efter en tegning, har haft en hob-

bykniv i hånden før.

I

stedet

Da vi også ville have, at modellen
skulle være nem at transporiere. var vi
nødt til at lave halen afta-selig. Det kan
gores pii mange mader. og vi fandt
nresten selr'pa at skubbe hhv. haleplan
os r'-hal.- ind baetia i slidser. Haleflatlerne str res af smii X-tinersspanter og

vil vi kort

beskrive konstruktionen og komme med
et par

fif.

Inden du skærer noget ud, så find ud
af, hvilke dele der skal skæres ud af
hvilke plader, så du får den bedste ud-

nyttelse. Hvis du vil bruge en tunsere
motor end os (ca. 300 g). bor du tænke
på at forkorte næsen af hensln tii tvn-c-

holdes pa plads af enten en skrue eller et
andet smart udtænkt system (tape?!). På
tegningen er der vist to placeringer af et

depunktet.

stic, har du din opklodsning af profilet -

Vingen.
Vingen er opbygget med hovedlister, Dbox, capstrips og opbygget bagkant. Hovedlisten består at 3x5 fyr i toppen og
2x5 i bunden. Ribberne er lavet af 2 mm
balsa - resten er 1,5 mm balsa.
Ribberne er lavet efter sandwich-metoden. De, der har bygget efter tegning
før, må gerne hoppe videre; men de, der
synes, det er sort tale, bør læse her:

Du

udskærer

to ribber af

X-finer.

Længden og hpjden på den hBjeste ribbe
måles. Derefter udskærer du det antal

ribber, du skal bruge, som firkantede
balsastykker med de største mål, plus 5
mm. Så samler du dem alle sammen i en

blok og placerer en X-finers ribbe

på
hver side. Med en balsahøvl og sandpa-

keine hexerei, nur behåndigkeit.
Webbingen laves som balsaplader, der
limes på forsiden af hovedlisterne. Før
topbeklædningen limes på, pudses de til,
og vupti - endnu en gang en nem l6sning
på et problem.

Krængerorene laves først, når vingen
er fuldt beklædt med D-box, capstrips og
bagkant. Du skærer roret ud, så man kan
se ind i vingen og ind i roret. Begge flader pudser du nu til. så de får den rette
vinkel. Og fra hver del (vin-ee o-u ror)
fierner du 1 mm. Så skærer du 4 strimler
0,6 mm X-finer til, så de er en smule for
store foroven o-q forneden, og limer dem
på, hvor der er åbent. Så pudser du det
væk, der stikker op og ned, og vupti for

tredje gang

- ror og vinge er færdige

pir fjerner du så alt det balsa, der er uden
for X-finers skabelonerne (set fra siden).

(næsten).

Pludselig sidder du tilbage med en masse ribber (se billede).
Da profilet ikke har flad bagkant fra
for til bag, er det nødvendigt at l6fte den
del af D-box/capstrips, der ikke skal lig-ue fladt ned imod byggepladen. Dette
gøres nemmest ved at tegne en ret linie,
der rdrer profilets underside. På dette
profil er det nemmest at forlæn-se den
rette del af profllets underside. Find et
par steder, hvor der er et helt antal millimeter imellem protilet og streqen. os
notdr, hvor langt der er til ibrkenten. \ar
du skal til at tegne vingens omrids på papir, indtegner du nogle streger med den-

krængeroret på en plade, der sættes fast
med tape (se billede).
Vingen samles med et lx10 mm vingestål, der er 12 cm langt. Messingkasserne limes ind i hver vingerod med stØt-

ne afstand

til

forkanten

til at placere

nogle balsalister efter, og når de er limet
på papiret, og det hele er dækket af pla-t+

Claus valgte at placere servoen til

te fra den ekstra fyrretræsliste. Enten
kan man lime kasserne ind med lidt
hældning og lave v-formen sådan, eller
man kan lægge vingestålet fladt ned på
et hårdt underlag og banke med en hammer på det sted. der er markeret på illu-

almindeligt haleplan. Hvis man frygter,
at kroppen flækker, kan man forstærke
den med papir og cyano, der hvor slidserne slutter.

Når man skal hængsle ror på

de hængsler, man kan kgbe? Jeg har i
mange år brugt tape som hængsel, og i
starten brugte jeg 2 stykker pr. ror - et
fladt på oversiden og et på de skrå dele

af rorfladen. Heldigvis bliver vi

derste stykke (Claus: ,Hvorfor er der
ikke nogen, der har fortalt mig det?<).
Alle mine ror er hængslede med Scotch
magic eller clear. Kan det holde? Jeg har
brugt det på en anden elmodel, der har
fløjet 140 km/t - det holder.
Motoren skal have ca. 5 graders nedadtræk.

De tre testmodeller
Poul skrev i sidste nllmmer den indledende artikel om modelierne. og fortalte,
at nogle danske tbrhandlere havde været
så flinke at hjælpe os. De gav os f6lgende:

Leif O. Nlortensen En robbe switch

Avionic

235 bec<.
507o rabal på Ora-

"RSC
cover.

Silr'er Star Models En Simprop switch

band. og bagkanten skal dertbr forstærkc: lned 0.J nrrn r-iiner.

Hobby

World

Krop og hale.

Witzel

Hobby

Her val-ste vi en simpel lpsning - en kas-

alle

mere dovne og klogere, og for to år siden gik jeg over til at >glemme< det ne-

strationen.
Vin_een holdes pa plads rned -eurnmi-

en

svævemodel, er der vel ingen, der bruger

>S 90 bec-p<.

Sulivan kabler og
batteripakker.
En motor >Permax
700< incl. gear.

APJ Skala

rrtrai pa

tr.e .æt

-': 's:a:::--.'--'s;;

iil

<ta

modeilerne.

Flywood

I-im.

Den 1i.2.95 var tre modeller færdige og
forsynet med f@lgende udstyr:

Pouls model blev udstyret med

en

Permax motor med gear, en 13x6,5 Aeronaut propel, 7 stk. Sanyo 1700 SCR.
Gearet har en udvekslin-e på 2,33:1, og
motoren bruger ca. 2l A. Den samlede
vægt er 1610 g (vin-ue 420 g). Med et

specielt ur målte

vi. hvor lan_qt vi kom

ttaa

ai

a=^

aa.a:

_=-._.

*--:i ::-:1 :-

=.:^.-'

10-15 cm bag vingens bagkant cg er nanieret. før beklædningen er limet pa. Pouls og
Claus' modeller er lavet med den slidske. der
kan anes på billedet af de rå kropssider. På
Eriks model ligger batteriet fladt på bunden.
(Fotos: PNM)

propel p.r. Permlr lnoioren kan

_eodt

l..li..rt dJr:r.rIki. i] -{.
Claus r';.rlcte der billigste udstyr: en
Speed 600 rncd er FG3 gear lia Graupner. Propellen er en l-ir7. og nred samme batteri som Pouls steg den ca. 4 m/s dvs. 25. sek om at nå 100 m. Hele mo-

dellen vejer 1380 g, selvom der er fire
op på en given tid. Pouls model har en
stigehastighed på 3,5 m/s - dvs. at den er
28,5 sek. om at nå 100 m. Stgrre stigehastighed kan opnås ved at sætte større

De rå kropssider med X-finersforstærkninger og de forskeltige spanter.
Forberedelserne til batterislidsken er også tavet, og man kan se hullerne til de pinde. der skal holde etastikkerne.
(Fotos: PNM)

microservoer og krængeror. Switchen er

fia Robbe.
Jeg valgte selv at købe en lidt dyrere
motor/gear kombination hos Jan Abel en Graupner RX 540 YZ motor med et

Sådan fremstiller man mange ribber uden at lave en masse tegninger
af profiler med forskellig længde - læs om fremgangsmåden iteksten.
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Claus har brugt en skrue til at holde sit hateplan på plads under flyvningen. Bagest kan
man ane stødstangen, der bliver monteret på
højderorets horn
(Fotos: PNM)

Eriks V-hale version ses her med simple "links". Det ser skrøbeligt ud, men hotder perfekt. Fastgørelsen sker med et stykke tape - hvorfor gøre noget simpelt, hvor man kan undlade at gøre

3,25:1 oliebads gear fra Ludwig. Propellen er en 12x7 kulflber, og batteriet er 8
stk. Sanyo 1000 SCR. Motoren bru_ter
ca. 19 A. Modellen vejer 1360 g (r'ingc

Heller ikke i sving er der lumske tendenser ved lav hastighed. De kan alle flyve
langsomt. og hvis de skal bevæ-cc sig lra
in teln.rikboble til en anden. kan clet trsr:i
:ke lbihLrit.i.r i> hui:i_tl. L'titL'i .:.,::t.:tlrr
.r;. u.l ::\ -. i:l -:ll;..; -\ rl, l.
C.;r. '-\ -i*-JrlJ i,;.:r':'i,:l
tl-..'u ri,ltlS-ior rrS har bi'usi en nrirer i :in :ender.
sa rorene be_sge kan sla -15 _erader op og
virke som bremse - yderst efl'ektivt. Versionen med doppelt v-fbrm ville ikke
tage skade af at få indbygget bremser det ville være en fordel i landingen. Hvis

335 -e). og det
en stisehastighcd pa
-uiver

cu.5 m/s - drs. l(t :ck ont lt lt,r lO( )l:1.
Simprops sn,itch med :oir :iarr ..r tlejli,:
at arbejde nred - hee t:trrrnt til rrrrrdrctu,-r
fra rnotorbatteriet) menL-r je_s ikke er ioproblem. nten jeg I'il underso_se. om
-set
det er sandt.

Prøveflyvningen
Vi havde aftalt at mØdes lprdag den I 1.2.
hos Claus på 6stfyn, og da dagen oprandt, var det næsten perfekt flyve..,ejr.
Da de fØrste flyvninger skulle fbretages,
var der en let vind og en smule sne.

Alle modelierne flyver dejligt og har
ingen grimme egenskaber. De har meget
godmodige stallegenskaber, selvom der
ikke er washsout i nogen erf vingerne.

noget overhovedet?

man skal have den ned fra stor hgjde
hurtigt, skal man ikke dyk1,ie. men i stedet give fuldt sideror og noget hBjderor,
så den kommer ned i en spiral. Dette belaster ikke ntodellen ret hårdt.
Det eneste, der er ændret på tegningen
i forhold til modellerne på billederne, er
sideroret. Det el gjort 50 mm højere, og
rorfladerne på v-halen er gjort l0 mm
bredere.

claus' krængeror i stilling til bremsning. Det kan anes, hvordan pladen med servoen er tapet
fast.
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Lollipop mod.??
vi lavcde rnoclellen. r'ar det r igtigt, at
den kunne lavr's i iot':k.'llige versioner
itx rit ti1.l'eu>siiiir- tlcrc onsker. Når du
i.iu rr\ -r\.'l-r Jt n\ gge en af versionerne,
\ .1r aiii ll.1>ke -n ide at lar,e en ny versiDat

r)

n.

81 c r in_sen ned et andet profil med
andre e-senskaber. med T-hale cl1er med
en fuldbeklædt vinge med et superhur-

tigt profil; byg en endnu stBne vinge
med et fritflyvningsprofil, eller sæt en
anden motor/gear kombination i; mont6r
en stor motor med direkte træk, eller
find ud af, hvordan solceller fungerer, og
byg den til at kunne flyve hele Cagen, el-

ler...

Der er nok af muligheder - du kan
også tage udgangspunkt i konstruktionen

og lave en

elsvæver med

en

anden

stØnelse og form.
Gocl forna,tjelse og pci gensyn

Erik Dahl Christensen
Her ses servoen på pladen. Den sidder fast
med servotape, og pladen holdes på plads
med almindelig tape
(Fotos: PNM)

Materialeliste til model med doppelt V-form:
4 stk. 60cm
3r-5mni 1\ rrelisrc
Hovedliste
I
4

60cm

rr-{nm i1 rieli:tc
5 mir b;ls;

l.i

nrm b.li:a

I ntr-lt b;i:a

5r-i trekrintliste
i0r1L)-

4 stk.

top
Støtte for messingkasser i roden
Hovedliste bund
Forkant, hale + diverse
D-box, capstrips, bagkant

Ribber, krop
Kropshj6rner

6x6 cm
3x5cm
7x60cni
5x20cm

X-tiner
I
X-tiner
[).-1 mrn X-finer
0.6 r.r.rm X-finer

Motorspant

20 cm
10x21 cm

-i rnm mndstok
l0 mrn balsa

Vngemontering

-1

ntn.r
r.nni

Halespanter

Kropsforstærkninger
Spantforstærkninger

Tipper

Materialeliste til model med enkelt v-form og krængeror:
stk. 100 cm
3r5 mm fyreliste
Hovedlister top

2
2

-

100 crr

Støtte for messingkasse i roden

2r5 mm lyrreliste

I pl.
88-

5 mm balsa
l.5mm balsa
1 mm balsa

4 stk.

5x5 trekantliste
10.r10 3 mm X-tiner

6x6 cm
3x5 cm
7x60 cm

I mm X-finer
0,4 mm X-finer

10:i50 cm
20 cn.r
21r 10 cm

0.6 mm X-finer
5 mm rundstok
20 mm balsa

Nyt lra
a

Hovedliste bund
Forkant, hale + diverse
D-box, capstrips, bagkant
Ribber, krop
Kropshjørner

synlige bevis på en præstation. der ligger
langt over det almindeliee.
Som det fiemgår af de nævnte præstationer, er grad 5 en opgave, der appelle-

rer til de

svæveflyvepiloter,

der

vi1

præstere noget helt usædvanligt.

På nuværende tidspunkt er der ca. 30
piloter, der har opnået grad 5. De er primært fra LFS's eget hjemland, USA;
men jeg mener, at der også er andre nationaliteter, som har opnået denne h6je
udmærkelse inden for modelsvæveflyvningen.
Jeg

vil slutte denne serie om LSF med

fBlgende:

Uanset hvor

i

verden du befinder dig

Spantforstærkn., krængeror

skrifter.

Mngemontering
Tipper

God fornøjelse med LSF.

Grad 5
Dc'i:l: .:.,irS :.':tl!']]tS.l\ \i: grild -i.
D.'ii; :r"- tiii;l .i- I lfl ::lrlUter:
:a:l;:\.1\'. i::: ,r: t :.:::lf . .\r.(::i:l\ \ ninS .;;n1 .ll km utl-i.;en: ;li i rin_1.
Det er slut nicd mærkelandincer.
111 r nin_i skal u<i-

som termikflyvning og indledes

MFN nr.4/94.
Efter udløsning fra startlinien skal
modellen overflyve en startlinie og passel'e et målpunkt l0 km fra startlinien.
Derefter flyves modellen tilbage for at
passere startlinien endnu en gang. Landing skal ske hgjst 200 m fra sral.tstedet.
I denne grad er der også konkunencedeltagelse.

Til grad 5 skal piloten deltage i minimum 6 konkumencer med et minimumsantal deltagere på 20, og der skal samles
3 sejre og minimum 12.000 point.
I de internationale LSF-regler står der,
at piloten skal gennemf6re mindst 3 konkurrencerunder.
I Danmark er dette ændret

til mindst 2
runder. Denne ændring er foretaget, for
at de populære 2m-konkun'encer også
kan tælle

til LSF.

i grad 5 ikke ertermikflyvning, og
skræntflyvningen må ikke gennemfgres
Skr'æntflyvning kan

starte med at onskc Finn Dahl

LSF-nummer samt en pokal som det

Kropsforstærkninger

Halespanter

1-øres

vil

Du skal huske at medsende en A4
konvolut med dit nA\/n o-q adresse samt 2
stk. frimærker å kr. -5.-.
Du vil så modta_qe et diplom med dit

til den grad, du er i
gang med, men HUSK dit skema, og
husk også at få de ngdvendige under-

Motorspant

med en hpjstart, som blev gennemgået i

Hansen fra Tåstrup tillykke med grad l.
Diplom for grad I er sendt sammen rned
nyt skema til grad 2. som Finn allerede
er i gang med.
Jeg håber, at jeg i næste nummer kan
Ønske flere LSF-piloter tillyktrie.

2600 Glostrup.

med en svæveflyver, kan du flyve de en-

Disciplinen ud-hjen

Jeg

det udfyldte skema til LSF koordinator
Steen Hoj Rasmussen. TjBrnehusene 20,

stattes med

en

samme dag som termikflyvningen.

Grad 5 kræver to kontrollanter, som
hver besidder et LSF diplom af mindst 2.
grad. og de må ikke være i familie med
piloten.

Når du har bestået grad 5, sender du

kelte discipliner

Det er nu muligt at købe LSF-mærker til
din model, din hat eller din jakke.
Mærkerne til modellen er trykt i fire
falver oc lavet af Mylar. som er et meget
tr ndt matcriale. dcr ikke skader profilet.
or

\lcrku't til hatten elier jakken er et
ait :iofnlerke. som er broderet i fire

iarr er.
Prisen tbr de rre sæt mærker til modellen er kun kr. -15.-. O_e det broderede
mærke til hatten/jakken kosrer kun kr.
31,-. Prisen for et samlet sæt er kun kr.
10,-.
Send en check, eller du kan sætte be-

løbet ind på min girokonto nr. 6 60 8l
67. Husk tydeligt navn og adresse, og
husk også kr. 5,- til porto og en returkuvert.

LSF er non profit; der er ingen, der
skal tjene eller have udgift på det. Derfor
er det nødvendigt med lidt brugerbetaling.

Der findes også T-shirts og jakker til
sommer og vinter.
Er der interesse for disse ting, kan de
bestilles hjem; rnen det kræver, at de ønskede produkter forudbetales. Ring og
spørg om prisen.
Steen Hpj Rosmussen.

PS.
Er du i gang med en LSF-opgave?

Hvis ikke, er du velkommen til at rekvirere et skema med alle oplysningerne.
Du skal blot sende en A4 konvolut indeholdende en anden A4 konvolut med dit
navn og adresse samt 3 fiimærker å kr.
5,-, der skal anvendes til returporto samt
fotokopier etc.
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Design og test af nye profiler
Dette bliver ikke en opskrift på, hvordan du kan lave dine egne profiler men hvis du bruger nogle af informationerne, bliver din næste selvkonstruerede svæver næsten uundgåeligt et hit.
Siger "Professor Michael Selig" dig noget? Hvis jeg i stedet nævner
profilet S 3021, er mange svævepiloter forhåbentlig med.

Et eventyr
Der var engang 3 friske fyre, der satte
sig for at lave nogle nye profiler, der
specielt skulle være egnede til brug ved
lave reynoldstal. I 1989 startede Michael

Selig, John Donovan og David Fraser
(dØd feb. 1992 ved en flyulykke) et pro-

jekt magen til det, Michael har startet
nu. I en periode på 2 år testede de 60
forskellige profiler i en vindtunnel på
>Princeton University<

i

-

ialt 1200 timer

fil!).

tunnelen (20 timer pr. proResultaterne blev bragt i >Soartech

8<

1989.

blev brugt

i

Alle de vinge-dele, der blev brugt til
testene, blev bygget af private mennesker, og de var ikke altid nojagtige kopier af de ori_cinale koordinater (htem
kender iklie det?). Dertor bler. der

i .So-

artech 8< bragt profilets originale koordinater, men også målinger (koordinater)
af det præcise profil. der blev testet. Ud
af dette målepro,eram kom nogle profiler, der var en del bedre end dem, vi havde brugt før. Som eksempel kanjeg nævne S 302 1 , der bruges til allround svævemodeller -bl.a. 2 meter modeller. Det er
nemt at bygge, da det har flad bund.
SD 7032 og dets tyndere og en smule
mindre krumme sØster, SD 7037, der er

et endnu bedre profil til en termiksvæver

og udstyret med flaps, har

Dernæst s@ger han erfarne byggere til
at bygge forskellige profiler til vindtunneltests ved UIUC.

De har konstrueret og bygget en lavhastigheds, lav-turbulens vindtunnel for
at måle lgfte- og modstandskoeficienter
på profiler ved lave hastigheder, dvs.

ved reynoldstal mellem 60.000 og
300.000,

til

i

specielle tilfælde endda fra

vil blive det samme som ved Princeton-for20.000

100.000. Måleudsryrer

søget, men modificeret, så det stemmer
overens med den nye vindtunnel.
Testens omfang er endnu ikke fastsat,
men vil afhænge af interessen og støtten.
Resultaterne vil blir e olfentliggjort i
'.Soartech... nrulisii: lo sirnsc om iuct.

Samtidis ril der blive ofientiiggion inlbrmationer isennem en 'Prooram Bulletin.. hvoraf nr. I udkom 16. juii. I

til Princeton-forsgget er der
denne gang ikke udelukkende tale om
profiler til svævemodeller, men også til
motormodeller og helikoptere (rotorer)
og måske også mixninger af profiler (fra
rod til tip).
De vingestykker, der skal bygges til
testene, skal være 33 518" (854 mm)
lange og 12" (305 mm) i korde. Mngestykkerne kan enten bygges op konventionelt, eller man kan skære dem i skum. I
modsætnin-s

begge tilfælde skal vingestykket beklædes med balsa el. lign. Overfladen skal
være glasfiber eller monokote. Eventuelt
kan Michael levere skabeloner til skum-

vingerne. De forskellige metaldele vil
blive leveret af Michael sammen med

profil-plot og/eller

profilkoordinater,

hvis det Ønskes (bemærk. at det er tomme-mål1 ) (se tegning).
Hr i,s man selv har

udt'iklet et profil,

man sernc r ii have testet. eller har et Ønske om at se et bestemt profil testet, optordres man til at kontakte Michael. I et
brer'. jeg netop har modtaget (25.10.94)
skriver Michael, at han dog nødigt vil te-

ste profil-mix (f.eks. oversiden fra 6t
profil og undersiden fra et andet).

Profiler
I 6jeblikket bruger vi ofte profiler, der er
fra l0 til 50 år gamle! Mange Eppler
profiler blev designet i slutningen af
70'erne, og en del af de NACA profiler,
mange motormodeller er udstyret med,
er designet før 1949.

et

stort hastighedsområde. SD 7080 er også
et godt allround profil, og det har rimelige hastighedsegenskaber.
SD 7003 er et profil til F3B - det
bragte i 1991 Joe Wurts (USA) på verdensmesterskabs-skammelen.

Airfoil Wind Tunnel l"lodel

Mange af de profiler, der kom ud af
programmet, var forbedringer af Epplers

profiler, og hvis man kan bygge dem

Cotlar with Set Screw to Lock l/4" Wing Rod
Accessible from Bottom of Wing

ngjagtigt nok, kan man også mærke forbedringen.

Lidt historie

I

Så springer historien frem til den 3. september 1993, hvor et brev fra >University of Illinois at Urbana-Campaign<
(UIUC) afsendes til alle dem, der er in-

dehavere af >Soartech 8<, samt til en
mængde modelflyveblade. Brevet indeholder to ting.

Den første er information om et nyt
projekt, Michael har startet sammen med
en studerende, James J. Guglielmo, ved
UIUC om test af profiler ved lave reynoldstal.
Den anden er en opfordring ti1 at stot-

te projektet Økonomisk og/eller med assistance.
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2"

-lI

s"

I

J

L2"

I
17/37" I.D. Tubing

I/4"

l.D. Tubing

Michael & James

Bogen >>Theory of wingsections< af
Abbott Doenhoffudkom i 1949 og inde-

Hvis man er interesseret

63A 008, 2419 (Taurus)!
Nogle af NACA profilerne er designet
ved >trial and error<< metoden, - mistbrstå mig ikke - de er ikke dårligere, end
da de blev designet, men vi har i dag fået

projektet. skal man kontakte (ring, skriv
eller e-mail linternet)):
James J. Gu-slielmo, Coordinator
Dept. of Aeronautical
and Estronautical Eng.
University of Illinois

holder bl.a. NACA 0009 (haleplaner),

(og får?) profiler, der er meget bedre.

RC-HLG'ere (små håndkastede sr'ævemodeller) bliver stadig mere populære. Det sarrute gør F3J modeller (se
min artikel andetsteds), og dermeci stiser
også behovet for bedre profiler til diise
brug.
Hvis der bliver muli_shed for det, vil
han også forspge at teste og forbeclre

profiler til pylon-modeller.
I midten og slutningen

af

-

der findes andre end de

nævnte) o-e RG profiler ril F3B. SD
7003, der kom frem i i989, var noget
anderledes at flyve med, og ligeledes var
præstationerne også noget forskellige fra
dem, man kendte fra de ovennævnte profiler - men gode.
Disse ændringer viser, at det er muligt
at designe nye profiler med andre egenskaber end dem, vi kender og er vant til.
På samme måde kan man forbedre flvveegenskaber og præstarioner (hØje ogiuu"
hastigheder) pa almindeli_se sportsmo-

deller ved ar bruge anderledes profiler
end normalt.
Hvis støtten bliver sror nok. r-il ossa
fritflyvningsprofiier blile resiei fbr ai
unders@ge o_9 bestemme præsiaiionemc
af de profiler. der blev designet ar rilbage. En anden resr-mulighed. der specielt
har interesse for frittll'r'erne. er place-

ring, form og højde af turbulatorer. Hertil vil je-e føje. at rurbulatorer ikke kun er
noget, der bruges til evt. at redde et
dårligt profil - de bruges blandt fritfly-

vere

til at kontrollere den turbulente

str@mnings omslagspunkt, og inden for
svæveflyvernes laminar bruges der også
turbulatorer til at s6rge for, at omslaget

fra laminar strømning til turbulent s[er
kontrolleret. Endelig vil virkningen af
forskellige flapsudsla_e på udvalgte proogså blive testet.

filer

at Urbana-Campaign
306 Talbot Laboratory, 104 S. Wright St.
Urbana, IL 61801-2935

USA
Tel.:

) 244-0684 (arbejde)
(211) 367-1960 (hjemme (tlf. svarer))
(2t7) 244-0120 (fax)
E-mail/Internet:
jjgug@uiuc.edu
(217

støtte projektet Økonomisk, om det så er
med nok så lille et beløb. Det vil koste
ca. 75.000 DKR. at holde projektet på
benene i år. Det lyder af mange penge,
men hvis 500 personer hver indbetaler,
hvad der svarer til DKR. 150,-, er det alt,

hvad der kræves - tro dog ikke, at det
hermed frigør DIG for at deltage. Hvis
der kommer flere penge ind, kan der
ansættes endnu en, så der kan testes end-

nu flere profiler, end planen er i 6jeblik-

ket (ca. 60) - det er faktisk kun DKR.
1200,- pr. profil!! Det er sandsynligvis
den eneste mulighed, vi får de næste
mange år, for det fØrste for at teste profiler, men også for at få indblik i, hvad der

rent faktisk sker omkring vores modelflyvevinger.

80'erne

brugte man næsten kun HQ profiler

(MFN 6/83

i at hjælpe med

De håber, at små donationer fra MANGE model-entusiaster kan stØtte projek-

Indsamling på dansk

tet >ubegrænset<. Indflydelsen på modelflyvning i fremtiden kan blive enorm,
og det er desuden ikke hver dag, at vi får
muligheden for at yde indflydelse på

Da det med de nuværende bankgebyrer
er dyrt at få overført små beløb eller at

profildesign.

måI.

Bidrag kan sendes til:
Prof. Michael Selig
Dept. of Aeronautical
and Astronomical Eng.
University of Illinois
at Urban-Campaign
306 Talbot Laboratory. 104 S. Wrighr Sr.

Urbana.IL 61801-293-5

LSA

Tel.: r I 1 ;

)

lj-i--il-i7

E-mail r iniernel

Checks skal udstedes

til

>University of

Illinois, AAE Dept<. Skriv venligst

også

>Selig - Wind Tunnel Testing/AAE Unrestricted Founds< på checken, og vedlæg et brev, der tillader, at pengene bru-

ges af Prof. Selig og hans studenter-

til

Hvis du vil støtte Michael Seligs projekt med et beløb, så send en check; men
af administrationsgrunde serjeg helst, at
du indsætter pengene på denne konto i
Den Danske Bank: konto nr.: 48 09 80
00 24, navn: Erik Dahl Christensen/Selig
profiltest. Revisor: Arild Larsen.
En gang hver eller hver anden måned
vil jeg så afsende pengene til Michael
Selig. o-u når donationerne holder op (det
sker selvf-olgelig ikke), afsender jeg resten.

r:

m-se1is@ uiuc.edu

gruppe

få lavet en udenlandsk check, harjeg optil dette indsamlingsfor-

rettet en konto

støtte af vindtunneltestene.

Jeg vil hermed opfordre alle, der har
den mindste smule interesse i aerodynamik (her mener jeg faktisk modelflyvning - nej, flyvning!), til i det mindsre ar

Jee r il i \lFN offentli-egøre, hvem der
har stottet projektet (men ikke med hvor
me-set). o-s samtidi,s komme med de oplysninger om projektet. der fremkommer
undervejs.

Ud over at have været med til at støtte
modelflyvningen, får man også sit navn
på den endelige rapport, og da man bliver registreret på Michaels adresseliste,
får man også >Program Bulletin<erne
tilsendt.

(Tak

til

>F3F News letter<Æreben

Nørholm)

Erik Dahl Christensen

Med fuld musik

Imellem flyveturene kan Allan Pedersen
fra Falken slappe af til musik. Han har
nemlig ud over power panel indbygget
autoradio og hgjttalere i sin startkasse.
Om han bruger musikken til den nu så
populære mentale træning. melder historien intet om.

PNM
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Profile- pr. computer
Af Klaus Egeberg

Når man tidliqere skulle bruge et bestemt protil o_c ikke li_ee netop kunne
finde et at kopiere. r'ar der ikke meget
andet at gore end at ber,æbne sig med

profil, profilkordens længde og f.eks. beplankningens tykkelse, og i l6bet af in-

millimeterpapir og et koordinatsæt og

Der findes efterhånden en lang række
af disse små programmer. Personligt har
jeg kun arbejdet med et enkelt, nemlig
Chuck Andersons klassiske DesignMaster i en reduceret Mac-version. Dette
program har en lang række særdeles nyttige funktioner. og har man først vænnet
sig til det. kan det simpelthen ikke und-

en lang og tnels regne- o_s tegneprocedure. I dae har en række små
computelprogrammer giort dette relneog tegnearbejde til en sa_sa blot. \u indtaster man blot navnet på det onskede
be_eynde

MM CHORD
MM SKIN THICKNESS

2OO

1.5

'"'t.

I
i
)l

Programmet er for nyli-s kommet i en
ny version, som har gjort det endnu mere
anvendeligt. Først og fremmest kan pro-

it
!

iI
...{.i.
it

j!
il

skære efter.

VæTCS.

il

t5O

MM CHORD

I.5 MM SKIN TH]CKNESS

ir
tt

grammet selvfglgelig udskrive profiler
fra det medf6lgende profilbibliotek, som
bl.a. omfatter 130 NACA 4- og 5-cifferprofiler, en lang række Eppler-profiler,
Selig-, SD- og SG-profiler samt et udvalg af andre hyppigt benyttede profiler.

Ma en data-input funktion kan

ri

man

imidlertid også indtaste koordinater fra

il
li

'i

i

i;

andre profiler og dermed opbygge sit
eget profilbibliotek.
Udskrift kan foretages via de mest anvendte matrix- og blækprintere samt på
HP-compatible laserprintere, og kun
printeren og papirets størrelse sætter
srænser ibr fbrmatet. Udover profiler

ii

spantplacering og lbr- og ba_tkantdimen-
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beplankningstykkelse,

sioner kan programmet osså udskrive
plantegninger o-e proliler af kropspanter,
og har man f.eks. adgang til en stor matrixprinter, kan programmet udskrive
vingetegninger i fuld stØrrelse.
Programmet kan for 6vrigt også mikse

profiler. Man angiver blot rodprofil og
tipprofil samt antallet af ribber, og pro-

,ll
ili
ll

I

:

'

li

i
Eks.1

Eks.2

Naca2472 udprintet som skabelon til
skunskæring

E 205 udprintet med forkant, bagkant,
hovedbjæiker og webbing

40

så

gen tid har man den fineste skabelon at

grammet beregner så de mellemliggende
ribber. så man får en præcis overgang fra
rodprofil til tipprofil. Programmet giver
yderli-eere mulighed for at ændre på bestående profiler. Man kan således uden
videre udskrive et ClarkY med en tykkeise på 307o - hvis man af en eller anden grund skulle få behov for det.

Skulle nogen få lyst til at erhverve et
profilprogram, kan det betale sig at studere de udenlandske modelflyvetidsskrifter, hvor der findes en del annoncer.

For nylig har jeg konstateret, at det en-

gelske blad RCM&E tilbyder bl.a.
Chuck Andersons programmer til yderst
rimelig priser (f.eks. f 52,50 for Model
Design Pro 4.04 (IBM-vers)). Nærmere
oplysninger kan fås hos:
Nexus Reader Offers
Nexus House
Boundary Way
Hemel Hempstead, Herts. HP2 7ST
England

Læser-til -læser-tips
Glasfiber- og epoxybeklædning af modelflyvevinger og kroppe

den beholder. hvor du oprindeligt har
blandet epoxyen. Fortsæt med gum-

Vidste du, at beklædning af trækroppe
og trævinger kan gøres på en meget nem

og hurtig måde, der samtidig giver en
meget flot finish, en bedre styrke end
film eller dope/papir og samtidig vejer

utroligt lidt.
Jeg taler her for, at du skal prøve at
beklæde dit næste skalafly med epoxy
og glasfibervæv.

Så hvis du har en skalamodel, hvor
originalflyet har metalbeklædning, er
denne beklædninsstbrm den ideelle -

pr@v selv.

Materialebehov:
_code

erta-

ringer med).
25 g glasfibervæv (enten korpervæv eller normal væv - en k@rpervæv benyttes
typisk, hvor emnet buer i forskellige retninger - normalt væv benyttet på store,
ensartede eller næsren lige flader).
Pensel.

Gummispartel (eg har købt en hos den
lokale trælast; den var fbr gvrigt for stor,
men blev savet til i 3 fbrskellige mindre
størrelser)

Brevvægt e1ler injektionssprojre
serin_e af linl o-s hærder)

(til

do-

en billed-serie med forklaringer, lavet af

Martin Bamert, om hvordan man laver

i negative forme. Mange af de
andre numre har ligeledes været viet til
specielle emner. Selvom det er mange år
siden de fØrste numre udkom. kan de
en model

sradig fås (købes) hos:

Herk A. Stokely
1504 North Horseshoe Circle
Vir_sinia Beach
2315 I

\i\

net. og igen er det

Priserne er:

ikle

nodrendict at

spare pa epo\) en.

til at fjerne
alt overskydende epoxy, blot skal du
I_uen

USA

Soartechnr.:

I

bruges _eummispartel

2
3
4
s
6
1
8
9
10

denne gang ikke være nervøs for at ryk-

ke

i

vævet. Efterhånden som overskydende epoxy fjernes, vil du se, hvordan
der dannes en allerede nu flot overflacle.
Herefter skal emnet hærde i 24 timer
igen.

220 og cfier ca.

.p.rr

at den tiernstar

Nr. l0 indeholder et pro_eram (i Basic)
og analyse af stabilitet og
kontrol. Den anden halvdel af nr. l0 er

til beregning

Herefter blunde: en nr porrion cpo\\.
og dcr skal igen pensles orerlh pa ent-

l/l

tintes pudsninu talt

ettr-r. hvor r)inh\ gqeiig du har r ie rci me d
lornær nic r h;i tiLi cn rrr erilade. tir.r :ioer

Arbejdsgang:
uden

ujævnheder o-c li_sn. \Ien pas pål denne metode kan ikke skjule en dårlig byg-

gekvalitet.
Epoxy 1f.eks. R&G 40 min.) blandes i
en mindre mængde, f.eks. 35-50 g færdigblandet tll l/2 normal vinge. Her kan
jeg kun anbefale at bruge enten brevvægt eller en srørre injektionssprøjte til
dosering af lim og hærder. Hvis blandingsforholdet ikke er 1007o konekt, vil
epoxyen ikke hærde korrekt og vil virke,
som om den er fu,eti_u.
Vingen pensles nu med epoxyblandingen, og du behpver ikke at spare på

epoxyen

.lLtrsiqtig pudsnin_u nted sandpapir.

n6jagtigheder).

VANDSLIB rned vandslibepapir korn

Emnet skal seli tbleelig r ære pud:ei rærdigt, d.r'.s. at overfladen skal r.ære i en

sådan kvalitet.

mispartlen. og du vil opdage, at jo mere
epoxy du får trukket af, jo mere fast ligvævet. og til sidst vil du faktisk kun-qer
ne læ-ege alle dine kræfter i gummispartlen og næsten trække vævet helt tørt o-s det er lige netop det, vi vil opnå!
Når du ikke kan trække mere epoxy
af, så stil emnet til aftrærdning i ca. 24
timer før næste trin.
Når emnet er hærdet af - puds forsigtigt med sandpapir korn 180 - 220, såiedes at alle knopper forsvinder. Samtidig
er det også den rigtige måde at fjerne
overskydende væv på. F.eks. hvis vævet
li_sger ud ot,er kanter o.lien. Men husk:
ktut

R&G 40 min. Eporl' (har je_e

ge blade. Som nævnt indeholder nr. 8 de

komplette resultater af Selig, Donovan
o_q Frasers arbejde i 1987-89. Det indeholder en beskrivelse af de profiler, de
testede, af polarer. koordinater for det
beregnede profil samt af målinger over
det profil, der reelt blet, testet (byggeu-

-

overskydende fjernes senere.
med
en hjælper placeres det på
_Sampen
forhånd tilskdme \ æ\ pa r insen. Der
sker nu dette. at der no_sle steder vil

komme luftbobler. fblder o-s lign., men
forlvivl ikke - dup tbrsiatig med penslen, således at folder o_e luftbobler forsvinder.

Når alt væv er gennemr.ædet af
epoxyen, og der ikke er t'lere lul-tbobler
eller fblder, tages gummispartlen. o_s tbrsigtigt begynder du med ar trække overskydende epoxy af emnet. Start fra midten og træk forsigtigt ud mod kanten, på

I ;ii ,ltin.: \ andslih Jrr.'irtr

med en ilnere korn iU0--+00. o-c olerilrden r il \'ære mL-get _slat o_c ensartet. O-s

du kan ongående fbrlsætte mecl

er.t.

grunding og maling af emnet.
Der vil kun være tale om en meget begrænset vægtforøgelse - en vinge på 140
cm Øger vægten med ca. 25-45 g med
denne beklædningsmetode, og der opnås
endda en forBget styrke.
Pr@v og

bliv forbavset over, hvor let

og hvor hurtig det er.

Leif Poulsen

Soartech
Der findes efterhånden utallige blacle.
der ngjes med at dække en lille del af
modelflyvningen. Specielt elektro-.
svæve-, helikopter- og ducted fan modeller har fundet en niche mht. blacludsivelse.

I min artikel om Michael Seligs vindtunnelfors/g nævner jeg >Soartech< et par
gange

- hvad er det egentlig?
>Soartech< blev startet i 1978 af Herk

Stokely som en del af klubbladet >Tidewater Model Soaring Society Newsletter(. Det indeholder en masse spændende informationer og er ofte blevet

gummispartlen samles overskydende

brugt

epoxy, og du kan stryge overskuddet af i

have været for omfattende for almindeli-

til at offentliggøre ring, der ville

Normal/luftpost:
Sl3/15

$tgtzo
$10/12

$tottz
$10/12

$13/ls
$tot12
$2sl35

$to/12
$20/23

\ar

rnan bestiller >Soartech< hos Herk
Stokelr. bedcs man bruge en check. der
kirn indloses i en US-bank - S er også
velkorrne. Det er desr'ærre ikke mLrligt
at betale mcd plastickort.

Der vil som sagt komme i-lere numre.

sa lbrtæl ham. hvis du er inter.'sseret.
Det er IKKE muligr at fonrclbestille.
Ved siden af >Soartech< er det osså
muligt at købe nogle disketter. Det piogram, der beskrives i >Soartech l0<,
sælges for g 15.

Derudover har han fået lov

til

at over-

sætte og sælge en databank, der er lavet

af Hans-Walter Bender (D). Den indeholder over 2500 forskellige profiler og
kræver 2 disketter (5.25", 1,2 MBytes.)
- den er i >open ascii format<, så den
kan opdateres. så man kan bruge den
rned eksisterende profilplotprogrammer
(je-e håber ikke. jeg har forvrøvler det for
meget, for jeg ved ikke selv nBjagtigt,
hvad det drejer sig om). Denne databank
koster $ 28 l,-. Det lyder af meget, men
er faktisk en rimelig pris i betragtning af
det arbejde, der er lagt i den.
Hans-Walter Bender og Ludwig Weichers har også udviklet programmer til
DOS og Windows, så man kan se. modificere og plotte profilerne.
Måske kommer denne samling også i
bogformat.

(Tak

til

>F3F newsletter</Preben NBr-

holm.)

Erik Dahl Christensen
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til vejrs. Søren fløj en runde om pladsen,
og jeg var godt ivrig efter ar høre fra
ham, hvordan den flpj. Da jeg så på

SØren, stod han med senderen i den ene
hånd og kiggede på mig. >Du kan jo selv
prøve<, sagde han. Den flgj nemlig bare
ligeud, så der var intet behov for at styre.
Det var jo bare lækkert. Jeg lod model-

len flyve et par runder og landede

den

derefter sikkert på pladsen. Den eneste
fejl, vi kunne konstatere, var, at jeg
åbenbart havde brugt det forkerte resorØr. Det var simpelthen gået i stykker.
Brækket midt over.
Senere monterede jeg et andet resorør
og fløj af og til med modellen, bl.a. til
fan-træf i Holstebro, hvor der var nogle
kloge hoveder, der kunne fortælle mig,
hvad der skulle forbedres. Der skulle et
par vitale forbedringer til for at få den til
at flyve endnu bedre, og resultatet af rådene blev, at jeg satte mig til tegnebrættet og tegnede en ny version. Man kan

vel godt sige, at der kom en helt anden
flyvemaskine ud af det. Jeg forsøgte at
tegne en model, der har alle de detaljer,
je-e

-eodt

kan lide ved et jagerfly.

Minifan ll
Det er detaljer som fx kanardvingen. I
modsætning til den tidligere udgave
skulle den kunne bevæge sig. Hele
næsepartiet harjeg stjålet fra den franske
jager Rafale, der har flere detaljer, som

jeg har brugt på min Minifan IL

Minifan
- et hjemmelavet p@ekt
stig Andersen fortæller i denne artikel om udviktingen af et hjemmekonstrueret fanJly. Modellen er bygget i træ, og stig har et par smarte forslag tit

lø sning

af byggetekniske detalje

r.

I slutningen af 1992 fik jeg for alvor lyst
til at bygge noget fan-agtigt. Da der
imidlertid ikke er noget, der er billigt,
når det hedder fan-flyvning, prøvede jeg
at tegne en model selv. Egentlig var det
bare for at prøve at tegne et jetfly efter
mine egne forestillinger, men det viste

sig hurtigt, at jeg faktisk godt kunne

bygge den. Målene stemte nogenlunde
overens, og der var også plads til fan
med tilhørende motor inde i flyet.

Minifan

I

i l6bet af nogle u_eer,
og der var egentlig ingen problemer i
Jeg byggede flyet

selve byggeriet. Jeg havde besluttet mig
for, at det skulle være let, og undlod der-

for at indbygge optrækkeligt understel.
Endvidere snød jeg med sideroret og
valgte at lave modellen i let balsa. Selve
fan-systemet blev lavet af 0,4 mm x-finer. Jeg beklædte modellen med Solartex
og malede den med noget autolak, som
jeg havde i forvejen. Det skulle jo være

billigt.
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Den

eneste væsentlige forskel fra Rafale'n er

En dag i efteråret 1992 stod den færdig. En lille deltamodel med kanardvinge. Altså en andekonstellation. Det kan
jeg godt li' ved et jetfly. Motoren var en
WB 1,5 ccm monteret med en Micro

Mold fan-enhed og et

OS resonansrør.

Dette var alt sammen noget, jeg havde i
forvejen, så det blev da en billig model.
Det viste sig desværre at være en ret larmende model, og det bevirkede, at jeg

ikke flØj særlig meget den. Jeg vil jo

nBdig @delægge noget for de andre kammerater i klubben.
Første flyvning gik overraskende
godt. Min ven og hjælper - Søren - fik
senderen i hånden. Jeg ville nemlig selv
kaste modellen. Dermed ikke sagt, at jeg
er bedre til at kaste modeller end Sgren der altid er villig til at være testpilot på
mine skøre pro.jekter - men skulle kastet
gå galt, var der jo kun 6n - nemlig mig
selv - at bebrejde.
Efter at have justeret motoren var det

tid til flyvning. Jeg kastede
Den faldt lidt

-

modellen.

for derefter ivrigt at

gå

halepartiet, der på Minifan'en er formet
som 6t rør og ikke to. Hvis man skulle
lave to rør, var det et helt andet regnestykke. Det, det drejer sig om, er at skabe en indsnævring i afgangsr@ret. Man
siger, at indsnævringen skal give et afgangsrør, der har en stprrelse på.907a af
fanens diameter. Jeg valgte dog at trodse
denne teori og lavede en indsnævring på
ca.80Vo. Det skulle give en højere gennemstrØmningshastighed - og dermed
mere fart.
Nå, men nok om teorien. Nu kommer
vi til selve byggeriet.

Jeg indkpbte noget træ fra Flywood
og gik

i gang

med byggeriet straks efter

at have modtaget det. Spanter, der var
tegnet på et stykke ternet papir, blev

overfgrt til træet med en speciel teknik.
Ved at smøre et tyndt lag hvid lim på
træet og lade det tørre, hvorefter man
med foliejernet stryger hen over papir og
træ, får man papiret limet på træet, uden
at træet udvider sig og slår bglger.

Fan-røret
For at få mindst problemer med skævheder fik jeg limet alle spanter på et byggebræt med vingen monteret imellem forreste spant i bagkroppen og det bagerste
spant. Vingen var der ingen problemer i
at lave, da jeg simpelthen skar den af
den gamle Minifan I. Vingen var jo god
nok, men hvad skal man med en model,
der ikke lever helt op til ens forventnin-

Kroppen beklædes
Efter at have lavet den indvendige del af
modellen holdt jeg et par dages pause.
Godt nok var je_u i hobbyrummet og kiggede på modellen tbr at planlægge det
videre byggetbrløb. men jeg lavede ikke

}ry
Minifan I gav erlaringer med fanJlyvning og inspiration til efterfølgeren

ger. Resten af Minifan

I endte i skralde-

spanden.

Nå, men videre med byggeriet. Fansystemet blev fbrmet af 0,4 mm X,finer.

til to lag 2 mm balsa med lufr imellem.
Det vil sige, at jeg - i stedet for at bruge
et stykke 4 mm balsa på ydersiden af
spantet - har brugt to stykker 2 mm

Det er utroligt, hvad man kan få den
slags fin6r til at finde sig i. Det kan bgjes
rundt om alle slags hjørner - runde og
skarpe. Man skal do-u passe på med at
presse for hårdt på 6t sted. da det så let

balsa på henholdsvis inder- og yderside.
Altså kan man ikke se spanterne, og der
er masser af plads i næsen, samtidig med
at der stadigvæk er styrke i konstruktio-

knækker'. Fan-systcmct er sa snie\ ert. at
jeg ikke kan konne ind i rlidten af rolet
med mine hiender. Det iil urle*qerlisr

Nir jeg sklii'er masser af plads, er det
naturligris rclativr. ioldi det er dct ene:te sted. der er plads. Dcr skal sidde tre

give nogle problemer med nttrntering af
motor og resoror. t.nen dcn tid den sore.
De. der kender mi_s. r'ed. at jes har en
n.rani med at lave så snær,re konstruktio-

ner. at mine hænder (der måske er lidt
store) ikke kan komme til.

Næsepartiet
For at flyet skulle tage form

i en fart,
med næsepartiet. Det
skulle have en lidt trekantet fbrm.
For at styrke konstruktionen fors@gte
jeg tbr lbrste _cans en ny byggeteknik.
Spanterne blev sar,et ud. som man plejer,
men så bler der ljernet det meste af den
indvendiqe del al det. Dette giver plads
-eav

jeg mi-s

i

la--e

nen.

ser\

oer

iil

henhold:r

is

_gas.

:idcror os

kanard. Sen oernc tii de konrbiner'-dc
hojde- o_l krænseror sidder i halcn pa

flyet. Ud over de tre servoer skal der
også lig-ee en tank, en modta-eer og et

i næsen. Når det hele er placeret,
er der ikke meget plads tilbage.
Grunden til, at servoerne til de kombinerede højde- og krængeror er placeret i
batteri

halen, er, at der skal være minimum af
slør i rorene. Jeg vidste fra Minifan I, at
den fløj stærkt i dyk, og med servoer i
næsen og kabler ville der, selv med
sl6rfri bygning, komme slpr med tiden.

noget på den. Efier pausen gik det derudad med pålimnin-s af den udvendige
beklædning. Her startede jeg med at
lime træ på bagkroppen. Det var nemlig
d6r, der var færrest krumninger, så .jeg
ikke skulle bukke træet så meget. som
jeg skulle på resten afkroppen.
På de steder, hvor træet skulle bukkes
meget, brugte jeg fBlgende teknik: Jeg
gjorde træet vådt på begge sider og limede det på spanterne med sekundlim. Den

type lim, jeg bruger, har nemlig den
egenskab, at fugtigheden får den til at
hærde, samtidig med at den skummer
op. Det giver en optimal limning, hvor
få gram lim holder så godt som muligt.
Med denne metode har jeg med held
pålimet alle de klumme flader på Minitan II'eren.
Der er do-e et par ting, man skal være
opmærksom på. Træet udvider sig, når

det bliver vådt, og hvis man strammer
det - eller skulle man sige strækker det

for at få det til at nå samlingen i begge

- risikerer man. at det flækker. når
det tørrer. Man skal også huske at lime
to ens stykker træ på hver sin side af
kroppen på samme tid. Ellers kan man
risikere, at to forskellige stykker træ limet på forskellige tidspunkter trækker
kroppen -skær,.
ender

Kanardvingen
Elier at jee r ar tærdi_q med beklædninuen. skyndte je_s mig i'idere o-s gik i
gan-u med kanardvin-sen. Den skulle
by-eges på en måde. så den kunne holde

til

store belastninger. Godt nok ved jeg
ikke, hvor store belastninger den bliver
udsat for, men jeg vil hellere være på
den sikre side. Sæt nu, modellen flyver
stærkt, og kanardvingen så pludselig ryger af. Det ville jo være en katastrofe.
Kanardvingen blev fastgjort i et alu-

miniumsrør, der går gennem kroppen.
Vingen skulle jo kunne bevæge sig, så
inde i r@ret ligger et andet aluminiums-

Minifan II under bygning.
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rør, der går hele vejen igennem fia den
ene kanard

til den anden.

Beklædning
Endelig stod modellen træfærdig, og

je_r

kunne begynde at beklæde den med Oracover. Det er mit fortrukne beklædninssmiddel, da det er meget srærkt. Enctr,iåe-

re ville jeg heller ikke bruge me-sen tid
på at beklæde med papir og male n.rodellen. Sæt nu, den ikke ville flyve
-eodt.
Her løb je-e ind i problerner. Modellen
er jo rund, og det er me-set s\/ært at beklæde en rund model. Især hvor rundingerne går indad. Men je-v klarede det da,
så resultatet blev nogenlunde.

*

Giå;:S..,,-,Å;,;;;;:,gii. lw**

Flyvning med Minifan ll
Endelig kom dagen, hvor modellen skulle prøves. Dette var heller ikke uden problemer, da fanen skulle startes med en
startforlænger, som jeg ikke havde fået
lavet endnu. Men med hjælp af mine tro-

faste medmodelflyvefjolser

fik vi

også

fjernet denne tbrhindrin_c. Da motoren
var ny. mente je_s. at vi skLrlle lade den
køre en tankfuld brændstof isennern. inden modellen skulle i lufien. Der mente
Søren ikke. >Vi skal bare dcrudad.,. :;lsde han. OK.

Vi fik

startet motoren. og elier lidt

vanskeli-cheder kofte den endelig rent.
Søren blev placeret tbr enden af banen
med senderen i hånden. og jeg 19b ud ad
banen med modellen. Jeg smed-den. og

Som det ses pa modelhylden. har Stig llere prajekter undervels. Maske foftætler han en dag om
den A-1a. der hænger ovect.

o\L-r jr)rden elter ka:tci. For det nteste
stio.r den sa. m.'n det hlender da ogsa. at
rnodells'n endcr pa -sræssct i-s.en.
Selve tlyvnin-gen er en sand oplevelse
lbr mig hver gang, idet jeg bliver mere

bekendt rned modellen. samtidi-e med at
motoren kgrer bedre o-q bedre. Jeg tror
helt sikkert. at Minifan II vil give mig
mange gode oplevelser endnu, hvis den
da overlever de sidste par stævner i år.

den sank svagt mod jorden. >Ah nej",
tænke jeg. >Den er for tung<. Men den
blev da ved med at flyve, og efter at
Søren fik bygget lidr højde på, ogjeg var
nået tilbage

Minifan

til ham, fik jeg så senderen.

II fløj meget

stabilr, men ikke

særlig hurtigt.
Nu var det tiden, hvor forskellige teo-

rier enten blev be- eller afkræftet. Modellen flBj ikke hurtigt, men den f1øj meget stabilt, og det må siges, at jeg trods
alt var meget tilfreds med resultatet. Efter et par minutter landede jeg for at kigpå maskineriet. Det er jo altid spæn-ee
dende at se, om konstruktionen kan holde.

Det kunne den, og jeg har nu fløjet
med den hele sommeren. Jeg bliver mere
oq mere glad for den, jo mere jeg flyver
med den. Den eneste fejl, jeg kan konstatere. er den fØr nævnte undermotorisering. Minifan II mangler en smule
kraft. Endvidere mangler jeg at få justeret motorcn. så den kører rent også på

halv sas. Dcr er nemlig kun 6n stilling
på gaspinden. og det er helt fi'em i >kontoret<. Nlodellen har dos rrotorkraft nok

til, at den kan stisc

-jær'nt uden at tabe
for meget f'art. Je,c kan ogsa lave et lan-et
loop uden de store problemer. Det eneste

tidspunkt, jeg har problemer med den
ringe motorkraft, er. når den skal starte.

Modellen kastes i dag al en anden trofast
ven og hjælper - Jesper - der kan lobe
meget stærkt. Modellen synker helt ned
44

Ekstra-nummer
Med denne lille Ekstra 300 bygget og ejet af Gunner Frandsen efter en te-unin_e i Model Airylane News imponerede Kim Frandsen fra Haderslev RC-Klub undertegnede
- og sikkert også mange andre tilskuere ved Scandinavian Historic Flights show i
Tirstrup. Blandt de mange manøvrer, Kim fik modellen til at udt-ore. var en stor fuldcirkel. hvor modellen rullede uafbrudt.
Kim så fbrøvrigt gerne, at f'lere fik mulighed tor at ilyve med den lille kunstflyvninesmodel. så vi prpver at tå tilladelse til at distribuere tegningerne til modellen
sennem RC-Unionens te,eningsservice.

PNM

Erik Sorensen skulle nok i sit referat
hare skrer,et. at skærmydslerne tia NM
93 aldri_q ville blive gentager, men at fbr-

Læserbrev

N_oget om nytårsløfter og
skærmydsler
Selv om jeg har trukker mis tilba-ge som
aktiv modelflyver'. er jcg da stadi-u ivri-e
læser af Modelflvrc- \1't. Stgi,et fia tusindvis af balsaplader os lister har sikkert inficeret badc sjæl o_s le-qeme for resten af livet.
Under læsningen af disse udmærkede
tidsskrifter er der da heller ikke undgået
min opmærksomhed. at Erik Sørensen i
sit referat fra Nordjysk Mesterskab i 2-

meter klassen 1994 lover, at skærmydslerne fra NM 1993 aldrig vil gentage sig.

Det var et n1'ttir.slg.fte af .fbrmat ...
Det var et åbenlyst brud på 2-meter klassens regler, der startede de omtalte skærmydsler i 1993; men at denne uenighed
skulle resultere i det meget lave deltagelantal i 1994. tror jeg ikke på. Erik
Sprensen skal nok finde årsagen til dette
et andet stcd.
Sorn en af aktolcrne fi:r dette drama i
1993 fbler jeg. ai liesernc har kr-av pli at
kende tbrlober tbr .ri kunne talle sriiiine -

derfbr clette rilbagerlik.
Hjoning \lodeii-11\ e\-*r :-..:..-- - :i:cbydelsen i \lodeitilrc \r: .rr--..-.t. ;. .._

lbr lienttiden rrn.\ji- :Ji.-::.J . .. r:..-.,-li.r:; : :r;r i.

holdt. og lor iit in::.'r:

blet' dettc' crssa poinier.'i re,l brieiinsen.
Arsaecir til dr-tte rrn.kc r ar. ;ri r i \\ ntcs.
reSlL'r'nc u.l'ierh.rndu'n bler eiterlevet lidt
tbr 1c'rnfbldi_st.
Trods disse advarsler gik det alligevel
galt. Konkurrencen var ellers fbrløbet
uden problemer indtil lørdagens sidste
landing. 20 piloter var vidne til, at modellen blev fjernet fra landingsstedet, før
der var målt, o-e der var da heller ingen
uenighed om. at re_llerne var overtrådt det var nri altså o-eså sr,ært at benægte.
Da strafTen for denne lbrseelse skulle
eksekveres. kom problemerne. Så er det,
at almindeli_se fbrnuftige mennesker må
tage sig til hovedet. Reglen. som blev
overtrådt. er helt klar i sin formulering,
og det er strafl'en derlbr o-csii: rnen alligevel kom sindene i koc.
En af delta_gerne. cn *ean'et pilot, som

både flyver F-3F. F-3B

og

2-meter,

hævdede. at han troede. at vort Ønske
om, at reglerne skulle overholdes. var en
joke. Så lille var respekrc-n efterhånden
blevet for 2-meter klassens resclsiet ...

Jeg tror stadig pa. at konkurrence

bringer det bedste frem i det. man prociu-

cerer, men konkun'enccns basside er
desværre, at den i no-sle tiltæicit o-ssa
bringer det værste frem i rnennesket.

Erik Sørensen var ikke selv til

ved det omtalte drama. men han
skriftlig redegØrelse ugen efter.

srede

lik

en

udsætningen selvføl_qelig var. at deltagerne t,ille overholde regleme. Formår
Erik Sørensen at højne moralen, og det
skulle man jo gerne som formand for
SSG, får han in-qen problemer; hvis ikke,
så er muligheden for, at det går som i
1993 stor.

Jeg synes. at

vi gjorde et _sodt og vel-

ment tbrsgg, som åbenbart ikke taldt i
god jord hos nogle. Hvis det ikke lykkes
fbr Erik Sørensen at forklare deltagerne i
konkurencen, at reglerne skal overholdes, ikke 99 men 100 procent, så står
svævefl yverne med et troværdighedspro-

blem, som når langt uden for 2-meter
klassens rækker. Kan man ikke få deltagerne i de store konkurrencer til at over-

holde reglerne. kunne nogle

jo få

den

mistanke, at reglerne for erhvervelse af
mange diplomer også blev overtrådt - o-9
hvad er det hele så værd.

Min filosofi har altid været, at hvis
noget overhovedet er værd at beskæftige
sig med, er det ogsit værd at ta-9e alvor-

ligt.
Hvis man kun kan have det rart og afslappet ved 2-meter konkurrencer på be-

kostning af, at reglerne bliver brudt,

så

har disse konkurrencer ingen værdi.

En tilfgjelse til 2-meter reglerne kunne maske ai'hjælpe ct af problemerne,
nr-nrliq rt i tiliblde ai pointliuhcd er det
:ited de r...-ti:t.- f .ilclinger. sout et
'.::t.:: - :!.1.- .,1 .l:..;i..,.. ::t:ri r:r. i-lt:LFllLr--r't't
.*:-::_:.:.

:::.

::-.J:.

-;

...:.-::::;:.

-;:'

.:-:-

s3r i.rn113-': \if;pr-it. De-i ^unn; t., d..
ile:te til ar ntale untler alle orn\iiendisheder.

Si vis pocem, paru bellmn.
Mecl verilig hilsen
B@rge Mcurensen

Svar til Børge Martensen
Kære BBrge - det er rart at høre. at der
stadigvæk er liv i dig. At du stadigvæk
læser Modelflyve Nyt, tyder jo også på,
at du ikke helt har glemt modelflyvningen - og heller ikke skærmydslerne fra
Nordjysk Mesterskab i 2-meter klassen
1993. Du var jo selv den ene af aktørerne i omtalte >sag<, så derfor rea-qerer du
jo nok også, som du gø1'. Mit store ptnske
i d6n retning er dog, at vt ctlle hurtigst
muligt bpr glemme >sagen<< o-q se at
komme videre. Jeg skulle muligvis ikke

have afgivet det omtalte løfte (se ref.
Nordjysk Mesterskab i 2-meter 1994),
og havde j.g på forhånd kendt din reaktion på dette, havde jeg sikkert ikke gjorr
det.

Du skriver, at du ikke finder det sandsynligt, at det beskedne antal deltagere
har no_9et med >>sagen< at gørel men det
var lige netop dette. der fik mig til at af'give l6ftet. Uden at komme ind på navne
kan jeg oplyse, at der var deltagere fra

i 1993, der på
sporgsmålet om man var interesserede i
at deltage i NM i 1994, bemærkede, at
>det cirkus rille man ikke rejse efter<.
Dette svar kan man jo ikke si-ee noget til,
og det beviser maske også. at moralen
slet ikke er så lar,. som du antyder. Efter
Nordjysk Mesterskab

at have deltaget i flere 2-meter konkurrencer over hele iandet mener jeg ikke,
at 2-meter piloterne har et eenerelt pro-

blem med moralen. Der

vil altid være

nogle enkelte, der tænker og mener anderledes; men jeg synes ikke. at disse
skal have lov til at blive hørt af anclre
end sig selv. At du netop var så uheldig
at skulle dømme i denne >sag< - og fik
halvdelen af forsamlingen på nakken - er
jo beklageligt, men som stævneleder var
det din opgave at skære igennem - hårdt
og kontant uden hensyn til, hvad der bliver sagt og gjort. De til enhver tid gældende regler skal overholdes, ellers er
der. som du selv skriver, ingen retfærdighed til. og hvem gider så være med til
2-meter konkunencerne? Når piloterne
ikke selv kan finde ud af reglerne, er det
op til stævnelederen at træffe en afgørelse på baggrund af sin erf'aring og kendskab til samme regler, og alene hans afgØrelse er gældende. Dette hersker der

ingen tvivl om. Er piloten ikke tilfreds
med afgBrelsen, er han velkommen

til

at

indgive skriftlig protest mod betaling af
gebyr senest 30 minutter efter konkurrencens afslLrtning. men før præmieoverr'ækkelsen. Kan man stadig ikke afgØre
tbrtolkningen af rc-qlerne. bliver det som
rid:ir' in:ian: strrints_uruppen, der træf-

ler ai gt'rrelsc- i saqen.
Sa nre_s..t ont reslerne og deres fortolkning. Hvad der er gjort. kan ikke lades ugjort: det na li acceptere - iileir
.skal vi så ikke se at konutrc r,iclere? For-

ude venter der jo mange 2-meter konkurrencer, og vi glæder os alle til at komme
i gang efter en klam og kold vinter.
Jeg håber naturligvis, at dit læserbrev

har givet stof

til

eftertanke hos læserne,

ogjeg vil stadigvæk love, at alle, der har
planer om at deltage i Nordjysk Mesterskab i 2-meter 1995, vil få en positiv oplevelse. Det eneste, vi ikke kan garantere
for, er vejret.

Med disse linier vil jeg afslutte mit
svar og samtidig opfordre alle til at komme ud og lå lult under vingerne.
Venlig hilsen

Erik G. Sørensen
PS

For en sikkerheds skyld er reglerne bragt
i her bladet. hvorfra de kan klippes
udlkopieres. Der er også en lille fortolkning af de >>svære< passager. Mange har
gennem tiden udtrykt ønske herom - så
her er de igen.

(Du kan finde dem under >Orientering

fra Svæveflyvnings-eruppen" på side 49
- red.)

I

Ny klub

kofthed

Så

bydervi igen velkomntett til

en

nt

klub:

Løgstør Modelflyveklub

Slam i motoren?

Erik Andersen, Hvedemarken 36,9670 Løgstør. Tlf. 98 67 21 41.

Det er nok også sket for dig, at du har
haft en motor liggende så længe, eller at
du har brugt den så meget, at den på det

A-certifikater

nærmeste er groet sammen.

Det er

næsten håbløst at få det
brune/sorte tjærestads af; især kuglele-

1247 Peter Ole Schou, Brande Mfk.
1242 Lasse Vingtoft, Brande Mfk.
1243 Claus Christensen, NRC.

jerne er stride.
Her er den endelige fidus: Brug nogle
spiseskefulde maskinopvaskemiddel
(blæs på reklamerne, fabrikatet er underordnet) i ca. lz liter lunkent vand.
Læg de sorte dele i badet et øjeblik,
og skrub så delene med en gammel tandbørste. Voila, skidtet lgsner sig faktisk.
1

ADVARSEL: Oplpsningen er stærkt
ætsende; hvor meget aftrænger af fabrikat og mængde. Så brug ALTID gummihandsker, og vær varsom med at strinte,
hold især Øjnene på afstand.
Forresten: efterlad ikke delene i badet
i længere tid. Især aluminium ætses hurtigt - glem dit krumtaphus natten over.

og det kan kun

med.

bru_ses

til at pilke torsk
JBR.

Officiel stævnekalender 1 995
Dato

Stævne, klub, kontaktmand, udtagelse, reservedag, min. delt.antal

Kunstflyvning
22.-23. april

Dommerkursus, Sted: Se under indbydelser. Renå Andersen. rlf. 98

6.-7.

maj

I r.-1,c.

rl:j

I

l.- i S. -juni

Amerikaneri!!

t.-2

Det amerikanske firma PROCTOR. der
er kendt for at producere nogle meget

4.-6.

flotte skalabyggesæt, har indstillet frem-

juli

august
26. aug. - 3. sept.
16.-17. september

stillingen af byggesæt til modellerne A1batros DVa 1:4 og Curtiss Jenny l:6.

Arsagen til dette er, at konstruktgren
Ralph Beck har trukket sin tilladelse til
fremstillingen tilbage af frygt for at skulle betale erstatninger til evt. tilskadekomne ved uheld med hans konstruktio-

ner.

PNM

lrvine 40 RLS Stunt
Irvine, der herhjemme mest er kendt for
deres speed-motorer, laver adskillige andre typer, bl.a. en topmoderne kunstflyv-

ningsmotor. Motoren er blevet testet i
Stunt News, hvor den på det nærmeste
blev skamrost.
Den er designet til pipe-stunt og (citat) >har alle de rigtige måI, de rigtige
steder. Med denne motor undgår du alle
de problemer, der har fået mange til at
droppe effektpotte-forsynede stuntmotorer<<.

Helikopter
26.-2'7. mats
29.-30. april

Dommerkursus. Det er kun en af dagene. Arne Jensen, Ilf . 62 66 I0'77.
Jydsk Mesterskab, Haderslev Modelflyveklub. Sidste udtagelse ril VM

Thy Pop, Thy RC. Kjeld Ørum Jensen, tlf.97 93 72 f6

24.
26.

9.-10.

juni

august
september

Viborg Pop, Viborg Radiostyringsklub. Ole Jor_sensen. rlf. 86 6l 52 18.
NFK Pop, NFK. Renå Madsen, rlf. 48 7l 33 61.
Frederikshavn Pop, Frederikshavn llodelflrleklub. Jan Abel, tlf. 98 43
48'72.

Skala

22.
23.

april

30.

april

6.

maj

11.

juni

april

Nogle nBgletal: 10.600 omdr./min på
jorden med 11 Il4 x 4" propel: fart i iuften: 5,5 sek./omgan-e på 21 meter iine:

9.-16.

september

46

C og X. Udtagelse: EM 1996.
NM, i Finland. Flemming Schleimann, tlt.45 87 0435.
VM, i Japan. Anders Rasmussen, tlf .74 65 3223.Der flyves: A.
NFK Cup, NFK. Finn Lerager, tlf . 42 27 86 06. Der flyves A-B-C og X.
Udtagelse: EM 1996.
Minimums deltagerantal er 3 for klasserne A.B.C og 2 for klasse X.

El Flyvning
29. april

16.-19. august

torens ydeevne må være i orden.

mere om priser og leveringstider.

A-B-C o_e X. Udta-eelse: EM 1996.
DM. Dronninglund. Niels Chr. Nielsen, tlf. 98 25 98 03. Der flyves: A-B-

19.-20. august
14.-15. oktober

september

så er du interesseret, må du kontakte en Irvine-forhandler, der kan skaffe

Falcon Cup. Falcon. Ein:r H-jon. i1i. 7r r-1 .q0 -lS. Der tlr r e:: A-B-C og
\. LCiuScl::: E\l i996.
J\1. S.nd.eibtrrg. P:er Hinr:chse:r. ilf. lJ i-l ll 60. Der l'lr'r'es: A-B-C og
\. Ldtaselse: E\I 1996.
S\I. \ ests_iælliLnds RC klub. Henrik Clausen. t1f. 53 60 73 14. Der flyves:

Fyns Mesterskab, OMF. eller Egeskov. L udtagelse til EM 1996.
Sjællands Mesterskab, NFK. 2. udtagelse til EM 1996.
Danmarks Mesterskab, OMF. eller Egeskov. 3. udtagelse til EM 1996.

2.-3.

mark,

60

1995.

24.-25. junt

Testflyet var ingen sylfide: 160 cm
spændvidde o-s \'ægt 1850 _sram, så mo-

forbrug: 120 ccm 80/20 brændstof.
Motoren er næppe lagervare i Dan-

-3-3

08

li

Skalaseminar. Center \lobilium Billund. Leif Poulsen, t\f .75 65
i 1.
Udtagelsesstier,ne. O:rjrsk \lodel Fl1,r,eklub. Leif Poulsen, tlf .75 65 17
71. Udta_eelse til \\1. i Gorebore i 1995. Udtagelse til EM, i Polen 1995.
Dommerseminar. Dan:k Flrhistorisk Forening. Benny Juhlin, tlf. 31 60
29 37.
D\{ i Populærskala. Eseskov. Reservedag sgndag den 7. maj. Arne Nielsen. tlf. 6l l0 16 61. Udta-eelse til Barkeby, Sverige. Startgebyr kr. 100,-.
Skalatræi. \i:tl_r ns \Iodelflyveklub. Bent Halvorsen, ilf . 64 43 24'7'7 .
i FIC og Stormodel. Aeroklubben Modell, Gpteborg, Sverige.
D\I FIC oc Stormodel, Brande Modelflyveklub. Reservedage lprdag
den 9. og sondag den 10. september. Bjarne Christoffersen, tlf. 97 18 11
-50. Udta,selse til VM 1996. Minimum 3 deltagere pr. klasse. Start gebyr

\\{

i

kr. ll0.-.
E\l i FIC

og Stormodel. Teblin

Air Force Base, Polen.

Sr'ær'efl1r'ning

19.

marts

4.

april

Erpert Cup F3R NFK. Finn Gude, tlf. 31 62 48 12. Udtagelse ti1 NM
1996 og Viking Race 1996.
NFK Open F3R NFK. Finn Gude, tlf. 31 62 48 12. Udtagelse til NM
1996 og Viking Race 1996.

15.

april

Påskeskrænt F3F, Thy RC. Jor-een Larsen,
NM 1996 og Viking Race 1996.

22.

april

Als Cup F3B. Sonderborg Nlodelflyveklub. Jan Hansen, t\f .74 42 14'75.

30.

april

30.

april

7.

maj

JM Skrænt F3F. Thy RC. Knud Hebsgard, tlf .97 92 02 93. Udragelse til
N\I 1996 og Viking Race 1996.
2m. Postkonkurrence, S.M.S.K. + International postkonkunence.
Reservedag. Finn Dahl Hansen, rlf. 42 52 28 34. International 2m. post.
Steen Hoj Rasmussen, tlf .42 45 I7 44.
\Iidtj1'sk Mesterskab 2m. Modelflyveklubben Gudenå. Per Johansen, rlf.

Udtagelse

14

maj

2l

ma.i

21.

maj

28.
10.

maj

juni

18.

juni

5.-6.

august

13.

august

til NM

1996

o_s

tlf.97 93 62 61. Udtagelse til

EM 1996 samt VM

1997.

Sjællands Cup 2m.. Holbæk Modelflyveklub. Stig Christensen, tlf. 53 43

86 l0 37 34.
Sjællands Cup 2m, S.M.S.K. Finn Dahl Hansen, tlf . 42 52 28 34.
Str{ Hojstart F3B, NFK. Renå Madsen, tlf . 48 71 33 62. Udtagelse
1996 o-e EM 1996 samt VM 1997.

ril NM

Sjællands Cup 2m. Vordingborg Modelflyveklub. Jens Frederiksen, tlf.
53 79 94 43.
Nordjysk Mesterskab 2m. Hjøring Modelflyveklub. Erik G. Sørensen.
ttf .98 96 52 92.
BMC Open F3B, Brabrand Modelflyveklub. John Rasmussen. tlf. 86 54

til NM 1996 og EM 1996 samt VM 1997.
DM 2m. Vordingborg Modelflyveklub. Jens Frederiksen, tlf. 53 79 94 43.
DM Hgjstart F3B, SØnderborg Modelflyveklub. Jan Hansen, tlf .74 42 11
75. Udtagelse til NM 1996 og EM 1996 samt VM 1997.
SM Skrænt F3R NFK. Finn Gude, tlf . 31 62 48 i2. Udtagelse til NM
23 00. Udtagelse

19.-20. august.

2.-3.

september

10.

september

10.
24.

september
september

1996 og Viking Race 1996.
Sjællands Cup 2m. Falken Modelflyveklub. Poul Møller. rlf. 55 54 65 53.
Sjællands Cup 2m. Borup Modelflyvere. Jens Perer Jensen, tlf . 53 62 64
74.

30. sept.

- l. okt.

DM Skrænt F3F. NFK. Finn Gude, tlf . 31 62 48 12. Udtagelse til NM
1996 og

Viking Race I996.

Internationale F3B og F3F stævner

25.-28.

ma-j

3.-5.

juni

l.-2. juli
22.-30. juli
25.-27. aueu-si

RC-unionen

77 4t.
JM F3B Hojstart. Brabrand Modelflyveklub. Torben Rasmussen, tlf. 86
68 83 67. Udtagelse til NM 1996 og EM 1996 samt VM 1997.

\\l F3F. Forus Modelflyklub. Jæren Norge. Espen Torp, Eventyrveien
il r,. 1300 Sandnes. Norge. tlf. +47 5 I 63 26 90.
Orelr.. Orel F3B. Srel-ce. -\nder: Custar>son. \Iandelsr.asen -5.703 74
-

O::rr'' T.:'. --:n :9 lrr - i:.
l-iir S.-ir:::t:: S.--;-:,_: C:i'-:::'-:::

F-:B. B:-:.::r. R:.1.,r.].,\'.,.oui:ir. rucFtrr>',;;:- -:i- '-:4', G:.--:-i ji--. :::. :, j. --:: -- -:_: 5- y'.
F.{I \'\1 F-:B R::-.::r.;:r.
\c':disk \l:.rersKab F-iB.
22.-2-1. seprember Okiobert'esrpokalfliegcn F-38. Ralf Decker. Fasrlinger Rine ll7. S-i716
L nterschliessheim.

Der er endnu ikke taste datoer på fØlgende internationale stævner: Kassel og Viking Face.
Uofficielt NM F3J holdes separat i Norge, ultimo august.

RC-unionen er den danske landsorganisation fol modelfly r ninc nted radiosl) rede modeller. Årskontinsent er kr. .l I0.-Ved indmeldelie skal der altid betales et
fuldt årskontingent. Indmeldelsesgebyr er
25,-. Medlemmer, som indmeldes i aret sidste halvdel, vil automatisk 1å overskydende
beløb relunderet i næ:te års kontingcnropkrævning.
Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., fbrmand.
Tlf. + Fax: 53 4271 40.
Arild Larsen, Mf. Århus, næstformand.
Jørgen Holsøe, KFK.
Jprgen Kaae Hansen, Mf. Århus.
Erik Nymark. Arrow Toftlund Mfk.
Steen Høj Rasmussen. SMSK.
Jcn. Lar.en. Ø.tilsk Mfl.

Sportsudvalget:
Steen Hpj Rasmussen
Tjømehusene 20, 2600 Glostrup
tlf. 42 45 t7 44

Styringssgrupper:
Kunstflylrving'
Anders Rasmussen
Kongevej 35, 6300 Gråsten,
rlf.74 65 32 23
Svævemodeller:
Torben Rasmussen

Mårvænget 40, 8850 Bjeningbro
ril. 86 68 83 67
Skulatrrctdtl

le

r:

Leif Prrulien
\c:::nrej 3!. S7l3 Losning.
ii:. -5 65 1 , l1
l l. iiltpil7'171a[

-\ne

]l7

y'

Jen>en

Lanrgade -12. Espe. -i750 Rin-se
tIt. 62 66 I0 11

El-ntodeller:
Erik Dahl Christensen
BBrgiumvej 2, 8240 Risskov

Øvrige arrangementer
20. maj
Elektroflyvetræf, Skovlunde Flyveplads, EFK-87, Jan Gybel Jensen, 44
44 22 80

20.-21. maj
20.-21. maj

25. maj
25. rnaj
25.-28. naj
27. maj
28. maj
3.-4. juni
10.-11. juni
16. juni
17.-18. juni
17.-18. juni

17.-18. juni
24.-25. junr
24.-25. juni

1.-ts. juli
L-13. juli

5.-6. august
12.-13.

13.
20.
3.

august
august
august
september

Hobbyflyvertræi RC-Klub Happy Landing, Preben Baier, 98 56 63 19
Svæveflyvearrangement, Holstebro. H. L. D. Christensen, 86 43 46i8
Landsmodelflyvedag, Zero, Vagn Petersen, 54 60 27 06
Svæveflyvedag for Flyslæb, Falken, Poul Møller, 55 54 65 53
Heli-Fly-In, Filskov, Benthe Nielsen, 75 88 54 54
Kammeratskabstræf ,Zero, Vagn Petersen,54 60 27 06
Luftshorv, Brgnderslev, Henning Frandsen, 98 82 1290
60 ars jubilæumsstævne, Odense Mfk., Stephan Wiese, 64 8i li 09
Hobb1,fl1'r'e Træf, KFK, Jens Korsbæk Jensen, 43 40 40 39
i0 rus Jubilæums-an'angement, Haslev Mfk., Anders Andersen, 56 31 40
99

Stornodel Træf, Brande, Bjarne Christophersen, 97 18 1 I 50
\{idtj1'sk Warbird Træf, MMF, Herning, Kim Gøtche Christensen, 97 l0
26 35
Jubilæumsstævne, Gudenå, Per Nymark, 86 41 50 52
Kanrnreratskabstræf, Haderslev RC, Carl Callsen, 74 62 49 14
Fly fbr Fun. Fredericia, Torben Enemark, '7 5 95 42 98
Sommerlejr. Skagen, Svend Hjermitslev, 98 44 35 02
Modelflyvetræf på Egeskov, Hans Jgrgen Kristensen, 74 52 62 85, Hans
Andersen. 65 90 39 70
Molbo-Træf. N{f. Aarhus, Kurt Hammersholt Petersen, 86 29 40 7l (aften), 86 I I 64 00 (dag)
Jet-Træf, Lindtorp Flyr.'eplads, Arvid Jensen, 54 85 96 95
Vario Cup, Filskov. Benthe Nielsen, 75 88 54 54
Hobbytræf, Vestfyns MIk., Bent Halvorsen, 64 43 24 j7
Nabotræf, Gudenå, Per Nymark, 86 41 50 52

tlf.86

21 70 25

Hobbyudvalget:
Torben Møller
Hjulets Kvarter 262, 5220 Odense SØ
rlf. 66 15 58 69
Flyveplads-udvalget:
Erik Nymark
Herrestedgade I l, 6520 Toftlund

tlf. 74 83 06 83
Frekvenskonsulent:
Jan Hacke

Lotusvej I 3, Tune. 4000 Roskilde

tlf.42

13 89 85

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jembanevej 4, 4262 Sandved
tlt.53 15 67 02
Tlf'. tid: alle hverdage mellem
k1.17.00-19.00

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugrnarken 80, 8520 Lystlup
tlf.86 22 63 19
telefax 86 22 68 6'7
Giro 3 26 53 66

Tlf. tid: Mellem kl. 16.30 og 18.30
Torsdag dog til kl. 19.30
Lprdag og s6ndag LUKKET
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Send dit stof

Også referater af arrangementer skal sendes

det rigtige sted hen.
Alt, hvad der gnskes bragt her under uni-

ons-stoffet (orienteringer fra styringsgrupperne, indbydelser m.v.), skal sendes til RC-uni-

til

sekretariatet.

Det sparer tid

o_e

arbejde, og det sparer

porto. når det går direkte til det rigtige sred.
O-s risikoen for, at det kommer for sent til
næste nummer bliver mindre.

onens sekretariat.

Klassens egentlige begrænsning er, at

der kun kan anvendes små og relativt
lette modeller. Modellerne er meget vel-

I

den seneste tid har der været en del
snak om en yderligere svæveflyveklasse,

der skal byde på lidt mere udfordring
end den nuværende 2M klasse uden at
være så avanceret og krævende som
F3B,

Denne snak har

vi i

styringsgruppen

selvfglgeligt ikke overhprt, og vi har
derfor også gjort os nogle tanker omkring, hvorledes en sådan klasse skulle
se ud. Skal man ligesom kunstflyverne
lave en B- o-e/eller en C-klasse med ud-

gangspunkt i F3B re-clernc. eller skal
man lave en let tilgænrelig kiasse ned
udgan-espunkt

i

2\I-reslcrne. ellcr skal

man væl-ee at satse på dc-n internationalt
anerkendte F3J termikl-h vningsklasse.
Hele diskussionen bunder ielvfølgelig
i, at der er et stort gab mellem de krav,
der stilles, og de fly. der anvendes for at
være med i toppen af de to klasser.

2M

klassen er en ren termikklasse,
hvor man for en relativt beskeden inve-

i

udstyr har muligheden for at
konkumere på lige vilkår med andre ligestering

sindede og dermed smage på det salt,
konkunencemomentet kan sive til vores
dejlige fælles hobby.

flyvende og lette at flyve, når vinden er
svag, men når det, som det altid gør her i
landet, blæser en halv pelikan, bliver det
vanskeligt at gøre meget andet end at
parkere modellen over startstedet eller
evt. lidt til højre eller venstre for og her
ligge og vente på, at hpjden bliver passende

til

en landingsrunde

i

turbolent

luft. Det, der mangler i den situation, er
en model med et bedre glidetal, et brede-

re

hastighedsområde

og stølre

ma-

n6vredygtighed, hvilket giver mulighed
for at afs6ge et større område for termik
og dermed forø_qe chancen for at opna
den ønskede f'h,r,etid oc samridi_t mulis-

hed tbr at lbretage en konirtri,r-i.-i -;rdinS i turht-rleni

liiii.

.. ti r.tre >it-rfii. iunrere oS har c krienger.rr.
I J.'n .rnden croir har vi sa FiB. tler er
en allround klasse. hvor der læ_eges me-

En s"d;:t

_set vægt

l'i-rrrciei

på modellernes glidetal og
og hvor ter-

angår materiel som mandskab, idet piloten har brug for 4 hjælpere samt min. 2
hgjstartsspil for at kunne gennemfgre en
flyvnin-e. Derudover er der brug for 12
officials for at gennemføre en distanceop_save fbr 4 piloter. Det er derfor såvel
for den enkelte pilot som for konkunencearranqoren en stor mundfuld. Vi har
derfor i de danske regler strgget distanceopgaven o,9 lavet andre simplificeringer af re_glerne. således at konkurren-

cearrangøren stiller 1-2 højstartsspil
(SSG's) til rådighed for delragerne, og

deltageren

kan klare sig med

I

hjælper/tidtager. At deltage i danske F3B
konkurrencer er derfor ikke så uoverkommeligt, som rygterne siger!!!!
Det, vi mener der mangler i Danmark,
er en klasse for modeller med styring på
4 funktioner; hBjderor, sideror. krænge-

ror samt luftbremser. En klasse for modeller, der kan yde noeet. o_sså når det
blæser lidt. Je*s ibrestiller mig en model
på i underkantcn ai 3 nt med de 4 styrefunktioner ou en planbelastning på omkrins 3----0 g/dm2. E_snede profiler kunne \ær. RGI-5. Eppler 205. -211, -212,
SDl0!-1 eiler licnende. En oplagt model
rille riere en \lultiplex Flamingo Con-

k':I.
Klassen skal r'ære en videreudvikling
af l\I-klassen og et oplagt skridt henimod
F3B. F3F eller de flotte stomodeller.

hgjhastighedsegenskaber,

Regler:

mikegenskaberne kun lige skal være til-

Opgave A; Termikflyvning 6 min. efterfulgt af præcisionslanding efter punkt.
Points: 1 point pr. sek. flyvetid op til 360

strækkelige

til at gennemføre termik-

flyvningen. Det viser sig dog ofte

at

være muligt at udnytte modellernes gode
glidetal til at finde termikken og dermed
opnå den fulde termiktid.

Når vi her i landet taler om F3B, taler
vi egentlig om 2 regelsæt: det internationale og det danske. Klavene i det internationale regelsæt er store, såvel hvad

sek.. derefter nedtælling.
Landing 0,5 m
5-10 m
10-15 m
15- m

100 points

75 points
50 points
0 points

Opgat,e B.' Distanceflyvning 8 ben indenfor 3 min. på 150 m bane (F3B).
Points: 50 points pr. gennemf/rt ben.
Startmetode:

Forelgbig i princippet lri

l. Gummitov -

150 m line + 30 m gum-

mi - fri træk
2. Løbeline - 175 m line
3. El-spil - 200 m til omløber

Arrangøren skal stille egnet hfl.jstarlsmiddel til rådighed.

Uofficielt Nordisk
Mesterskab i F3J
Styringsgruppen har hBrt rygter om. at

Relevant pynt
Denne flotte mini rore Poulsen Spitfire pynter Kim Frandsens Modelkasse, når han
drager ud i landet lbr at delta_se r,ed stær'ner og opvisninger.

Modellen begyndte sin karriere som legetoj i Kims barndom og er nu kommet til
fornyet værdighed, når den med snurrende propel >>flyver< rundt på landevejene.
PNM
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der vil blive afholdt et uofficielt Nordisk
Mesterskab i F3J i Norge i slutningen af
august!
Til stævnet kan tilmeldes hold å 3 piloter, og der flyves efter de internationale F3J re-sier.
Hvis der er nosen. der har interesse i
at deltage i no,set sadant. er I meget velkomne til at kontakte styringsgruppen,
der _eerne r il fbrmidle kontakt og hjælpe

efier bedste er,ne.

Pa _eiven fbranledning er

til

vi

blevet opfbrdler

Regler for
2-meter konkurrencer

Modellens maksirnalc spl:ntrr ic.ide ma ikke
overstige 2 meter projiceier. \lodellen rnå
kun være udstrret mea] I }er\r)-r. som kan
anvendes tiit etter piloien. (rn\ke. Der må
ikke rnodtases signaler iia modellen. Modellen skal overholde RC unionens recler.

tig.
Ved konstant vind over 8 m/sek aflyses konkurrencen.

Der kan indgives protest mod gebyr kr'. 50,-.
Protester skal være skriftlige, og indleveres
til stævneledelsen senest 30 min. efter konkurrencens afslutning, men fgr præmieoverrækkelsen. Gebyret tilbagebetales kun, hvis
protesten tages til fplge.
Ved strid angående lbrtolkning afreglerne. er
SSG(svæveflyvegruppen) h6jeste instans.
SSG skai kun behandle sager, der skriltligt er

rapporteret senest 15 dage efier konkurren-

$2 Start.

Starten skal fbrega pa det/de af stævneledelsen anviste startto\ e. \ont skal bestå af: max.
30 rneter gummi. 120 meter line + skærm og
30 cm. forfang. Det naksimale træk må ikJ<e
overstige 6 kg.

til

start,
fla det gjeblik modellen er klar til at blive kastet. Omstart gives kun. hvis starttovet har

været defekt, eller hvis strcvtelederen skgnner, at man er blevet generet i sit startforsgg,
enten af linekryds eller forbipasserende model.
$3 Fll r ning.
Der t-lr ves 5 >lal'ter pr. runde. eller mindre
hvis stæineledcren \k()nner. at vejret eller
stie\inets alviklinc bcrcni-qer hertil. De -5 ,starter pr. mnde tl\\i: i r.,lkretirl.'rc: 3--1--i-(r-7
minutter. Der gire' 1 pc'ir:l :r. .;kund. \lr
mln hur nael tlcn ;:tr;.i, tl . r:::::-- ':'.:..-.t\

$4 Landing.
Landing skal lbregå på en lang strip. og der

point efler følgende tabel:
- 50 cm = 150 point
100 cm = 135 point
150 cm = 120 point
151 - 200 cm = 105 point
201 -250 cm = 90 point
251 - 300 cm = 75 point
301 - 350 cm = 60 point
351 - 400 crn = 45 point
401 - 450 cm = 30 poinr
451 - 500 cnr = 15 point
Der måles fra t-lr,ets nlese og til midten af
landingsstrippen. Der kan lande f'lere modeller på samme strip samtidig. Landingen kengives
0
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0

cens afholdelse.
Protester, stævnets afvikling, tvivls- og sikkerhedsspørgsmål hører alene under stævneledelsens ansvar.

Addendum:
Efierfglgende er en kort yejlednittg, samt fbr-

tolkning til ovenstående rcgler.
Før enhver konkrnrence, skal der afholdes en
korl briefing. Denne briefing bør' indeholde

en vejledning til piloterne vedr. konkunencens forløb, samt andre praktiske oplysninger. Men der bør også være en kort gennemgang af regleme. Der skal især ggres op-

point

hvis:

A: Modellen

lander pa rvggen. star i jorden
(spydlanding). eller hvis piloten .ll.r.rrer mo-

dellen, inden der er lbrerrrset maling.
B: Der frigøres dele fia modellc-n fi'a start og
til modellen li,eger stille pl jordcn.
C: Modellen berorer personer eller genstande, som kan have indtlldelse pa landinestbrløbet.

Man mister ligeledes rerren ril point i hele
den flyvning, hvis modellen lander uden tbr'
den af stævneledelsen afsatte t1r r eplads.
$5 Tidtagning.

Tidtagningen starter, når modellen udloses
fra stattovet, og stopper når modellen tbrste
gang berprer jorden. Tiden malcs i hele se-

Husk at tilmelde dig til skalaseniinar i Billund den 22. april. Siden sidste nr. af MFN
har også Henrik Somrner fl.a Pitch meldt sig
som hjælper og fortæller til skalaseminaret i
Billund.

lndbydelse til NM og EM
Så har vi endelig modtaget indbydelse til EM
i F4C og Stonnodel i Teblin, Polen. Samtidig

modtog vi også indbydelse til Nordisk Mcsterskab, Gøteborg i de samme klasser.
Da der ikke har været afholdt DM i 1994.
har vi i Øjeblikket ikke noget landshold. Dette vil vi hultigst muligt rirde bod på, således
at vi får mulighed for at deltage både i EM
og NM. Landsholdet vil blive udtaget under

et

udtagelsesstævne,

som afholdes

hos

Østjysk Model Flyveklub, Horsens den 23.
april. Se i Bvrigt stævnekalender, samt indbydelse andet steds i bladet.

mærksom på tblgende:
$2

Start:

Dtt

irtlsku'r1tc.r or cr for pilotemc. at del ikke
:nilrll> untrdi_t tiri iil \tiu-ten. Reglelne si,!.:er
.r-:

J:i::1..i.,.!t;

_i,:

I i:tr:tu:ier til

r|orlc.llen

-.1... :-:; -J:- :--. -u--. ::l;J ::,r-_.. : -:*::i,\1;..
Dl: .: .: .-...:.'.-:; *: .:-.:::.-\:.J:. .-:-:- -., :r;ii;ii_i l:r'1.c.. k;: ::.;- *.--'r: ::r .i.:\ t:.;deren kan rrtkkcltrlsen bntle. ri iiii:;ldc ;i

mister luun reitcn til :;:.:
man mere end 60 :ekuncer
mi\ter mun rerterr ril point i

kunder.

n-rodel

nran er startet med, ikke længere er f'lyvedyg-

$1 Modellen.

des ugyldig o_u tillægges værdien

iirrsynet med deltagerens RC nummer.

Der ma kun skiftes model. hvis den

rence.

man mere end -j0 reliuncc:

Generelt.

r ære

Nedenstående regler er udarbejder ai SSG.
og er gældende ved enhver 1-nteier konkur-

Startforsøg: Piloten har 2 minutter

S6

\lan kan kun deltase. hvis man er medlem af
RC unionen. \lodellen skal på hpjre vinge

at bringe

reparationer. udelandinser nt.\'.) H\.is man cr

blevet fbrhindret i sit startfbrsos. kan nran
kun 1å en omstart efter rtccept fi'tr strcttrcledercu. Ulovlige omstilrter givel ingen point.

$4 Landing:
Det er meget vigtigt at alle piloter er klar

over hvad del menes med begrebet.fl_l*yeplutl.ren, idet en landing uelert for dette område.
rnedfører at flyvningen tillægges værdien 0
point. Af sikkerhedsmæssige årsager, er det
også en god ide at oplyse om de områder der
ikke må overflyves (parkeringsplads, publikums plads m.v.)
Det er ligeledes vigtigt ar gøre opmærksom
på reglen om at piloten ikke ntå.fl,-tte motlellen, intlen tler er.foretaget nttiling. Piloten må
altså nok ber,,trc modellen. f.eks. tbr at den
ikke skal tippe over på r'yggen i et vindstØd,
men han må ikke l1ytte den fBr tidtageren har
målt afstanden, uanset at denne kun er nogle
få cm.
$5

Stor pokal og
store præmier til DM
i Populærskala
T:l

D\l

;.- ;..

Populielskala den 6. rnaj. som afhol-

E-r.k,rr,. Fr n lr.:r' r i ti-ret rponselet
r.:J- an ritrr nrk.rl (:pon\or.\\/IONIC) sarnt
p;æl:re - .irrri h\!gesæt ai en Ertta 300
(\p(rrl\or Piich t. O-q \onr nr)lei nr t vil vi lave

en

lodtrækning onrkring

hor edpræmien

blandt alle deltagerne i D\I lbr Populærskala. Vi håber dermed at kunne tå lidt tlere til
at deltage.

Af hensyn til planlægningen for næste år
så fbrventer jeg, at DM i Populærskala fi'a
1996 afholdes samme tid og sted sorn F4C
og Stormodel, og d.v.s. i august måned.

Dommeraspiranter søges!
Vi mangler dommere til skalagruppen

-

kun-

ne du tænke di,q at være mcd til at øge interessen tbr skala-sporten herhjernrne eller tænke dig at lære mere om. hvordan en dornmer
vurderer et skalatly/skalaflyvnine, eller er du
bare interesseret. så har du mulighed nu for
at komme med på dommersemin:u', der afholdes 29. april. Kontakt undertegnede for nærmere information.

Tidtagning:

Det er af stor vigtighed, at tidtagerne er klar
over at tiden skal srettes igang hvis rtntlellen
Itopper af ktvet i hqtjstarten, idet tiden er gældende uanset hvornår modellen fbrlader to\,et. Ligeledes skal tidtageren være klar over
at han skal stoppe tiden/ørste gang modeliert
rorer jortlert Det er altså lovligt at foretage en
tou(h nrd go, for at stoppe tiden.

Skala træf 1 . halvår 1995
Skala-tr'æf aflroldes

flyveklub den

11.

i

år hos Vestfyns Model-

juni.

For ikke at sprede evt. intelesserede ibr'

meget afholdes der kun dette trief i l'ørste
halvår 1995. Vi håber senere o-usa at kunne
arangere et tilsvarende træf pa Sjælland.

Erik G. Sclrensen
SSG fonnand

Leif Poulsen
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ranseret lblle>:pisninr og sondas morgenkalte.
Lordagen i il gu med teori i -\. B. C og X.
Spnda_sen skal tbrtrinsvis ga med at prøve
at dømme i praksi: og med elentuel opfglgning af teori.
Vi håber på stor ril>lurninS oq at se en
masse nye ansigter.

Jury
Det blev ved vort novembermøde vedtaget,
at vi ved fremtidige indenlandske stævner
nedsætter en jury. Beslutningen er foranlediget af et par episoder i de foregående år, hvor
nogle piloter har været utilfredse med dommernes fortolkning af reglerne. Der har også
været nogle diskussioner angående vejret og
andre udefra kommende ting, som har haft
indflydelse på stævnernes afvikling.
Derfor som fglger: F6r stævnet nedsættes

enjury, som består af:

l.

Stævnelederen
2. En af dommerne
3. Et styringsgruppemedlem
Sammensætningen kan naturligvis afvige

a1t

efter forholdene.

Ang. veiret
Vi har i sportsligt udvalg
måler, som

vil

være

ril

rn-skafter en rindstede ved trenttidige

Som sædvanlig støtter RC-unionen gennem
Hobbyudvalget forskellige modelflyveaktiviteter rundt i hele landet. Det er vigtigt at modelflyvere har mulighed for at mØdes.

Vi stØtter forlrinsvis brede arrangementer
og træf af forskellig slags. Vi giver ikke stØtte til arrangementer af kommerciel art, f.eks.
når der tages entr6. Men kom bare frem med
ønskeme og ideerne, så ser vi, hvad vi kan
EØre.

Deadline for ansøgninger om st@tte er

24. aprrl. Derefter forsøger vi efter

i

år
bedste

evne at fordele midlerne fornuftigt.
Ansøgninger om støtte sendes til Hobby-

udvalgets kontaktmand: Torben Mgller, Hjulets Kvarter 262, 5220 Odense SØ, tlf. 66 15
58 69. Fra i ar er det også her, man skal henvende sig vedrørende lån af RC-unionens
sikkerhedsnet. Klubben skal kun betale returforsendelse af nettet. Man skal selv s6rge for
stolper m.m.
Allerede nu ser det ud til, at 1995 bliver et
mere aktivt år end 1994. Med pilotmoder
h:rde i Koherrh;.rr n o,l .\rlrui i ntur'I: ,r! rra.>ir il' Jkii\ it.rur i irrhct ,:i .r,mn:iriil ir di:
nok it tilge rundt til. Pror i .r ar komnre uii
iil andre klubber og irrangemenier end blor
det. der tbrecår i din e_sen klub. Det er sjovt

stævner.

at mode andre.

Ifølge Sportine Code er reglerne angående
afbrydelse på -urund af vind som følger: Konkurrencen Åan afbrydes eller starten udsættes
afjuryen, hvis vinden er varigt over 12 m/s.

Ole Hilmer Petersen, Nymarksvej 24, 4000
Roskilde, tlf . 46 '75 52 14. Kontaktmand er
Torben M6ller, mens de 6vrige medlemmer

målt 2 meter over sta(banen

i

min.

Formand

for

Hobby-udvalget

er

fortsat

psv.

er Mark Law, Kurt Hevang, Svend HjermitsIev og JBrgen Holsøe.

Anders Rasmussen

ohp

1

Påskeskrænt Hanstholm
den

15.

Dansk Folkeferies Huse

På skrænterne

i

i

Vigs@.

Hanstholm er der store
muligheder for skræntflyvning, næsten alle
vindretninger, både for dem der flyver konkurrence og for dem, der bedre kan lide at
hy-egeflyve. Højstart kan flyves.
Skræntkonkurrencen finder sted påsketørdag den l5/4. med s@ndag som reservedag.
Der er briefing k1. 9.00 i Dansk Folkeferies
samlingsstue mod nord. Derefter k6rer v.i ud
til den aktuelle skrænt. Der er præmier til de
10 første pladser.

Tilmelding

SBnderborg modelflyveklub indbyder hermed til A1s Cup F3B 1995 på SMK's flyveplads lgrdag d.2214.
9.00.

Thy-RC Klub indbyder i år til skræntkonkurrence i Hanstholm. Stævnet har base ud fra

Tilmelding med oplysning om frekvens,
RC-nummer og eventuelt RC-DK nummer
til: Jan Hansen, Kær Bygade 27,6400 Sønderborg, :Jf.74 42 1475.
SMK Jan Hansen

Dommerkursus
den 22.-23.

april

Styringsgruppen for Kunstflyvnin_e kalder
igen sammen til dommerkursus for alle
kunstfl yvningsinteresserede.

til

konkurrencen kan ske til
Jprgen Larsen, Borgergade 19, 7752 Snedsted, 97 93 62 6\ senest onsdag den 1214.

I år vil kurset blive afholdt hos Midtjysk Mo-

Man kan også tilmelde sig konkurrencen i

til

Vigsg.
Vel mødt

i Hanstholtn

Jprgen Larsen
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delflyveklub

Skala udtagelsesstævne
den 23.

i

april

Østjysk Model Flyveklub indbyder hermed
Skala udtagelsesstævne søndag den 23.
april kl. 10.00 på ØMF's plads ved Horsens.
ØMF's flyveplads er beliggende 5 km sydøst for Horsens i retning mod Bjene. Kgrselsvejledning fåes i forbindelse med tilmel-

til

ding.
Stævnet gælder som udtagelse til landsholdet for 1995 med evt. deltagelse i NM og EM
i F4C og stormodel.
Opmærksomheden henledes på, at dette
stævne gælder som udta_eelse til bade EM og

i ir. Der af\'ik]es derfor
kun etier qreldende FJC regler. D.v.s. statisk
bcdonrmclse elier grcldende F4C regler. Fly\ enrrro\ rer elier _sældende F4C regler.
Stærnet at\'ikles med 3 dommere. som både
dommer statisk og 111,vnin,een. I forlængelse
af stær'net udtages landsholdet til NM og
EM.
NM, som atholdes

NM afholdes i Ggteborg iperioden 16.-19.
august 1995.
EM aftroldes i Teblin/Polen i perioden 9.17. september 1995.
Der kan købes øllvand/kaffe på pladsen.
Tilmelding til Leif Poulsen tlf .'75 65 1'7 7l
evt. 30 7 I 32 03 senest den 2 I . april 1 995.

den 29.

april

Vi begynder med kaffe og rundstykker kI.

april

il

Stævne for el-svævefly

Als Cup F3B
den 22.

Tilmelding skal ske senesr den 19A

Ren6 Andersen, Svalevej 11, 9575 Temdrup.
rrf. 98 33 60 08.
P.s.y. Rend Andersett

Herning. De har gode forhold

at afholde et sådant kursus.
Datoen er den 22.-23.14.-95. Det er weekenden efter påske, hvor vi stafter om lØrdagen kl. 12.00 og sluuer sgndag tidligt på eftermiddagen. Lørdag aften vil der blive ar-

april

Vi er ikke sådan at skræmme i Thy!
Selv om sidste års stævne både regnede og
blæste r'æk. desværre også på reservedagen
(hvor uheldis kan man være!), forsøger vi os
nok en _eang med et stævne for elsvævefly
lørdag den 29. april.
Vi flyver efter populærreglerne, hvor det
_sælder om at flyve præcist 15 minutter og
derefter lande så tæt på et punkt som muligt
(altså nærmest en slags 2-meter konkurren-

ce). For yderligere at forhgje spændingen
_sielder det dog om at bruge motoren så lidt
som muligt, idet motortid trækker fia. Men
hvad skal man også med en motor, hvis termikken er god? Ved populær konkurrencen i
Viborg sidste år Iykkedes det faktisk flere af
deltagerne at flyve de 15 minutter med kun
ca. l0 sekunders motortid. Men - indrømmet
- der var også virkelig gorillalpft! Mon det
skal lykkes til et af stævnerne i år at flyve de
15 minutter helt uden brug af motorer?
Måske et kraftigt håndkast lige ind i >dagens
boble<? Vi far se!
Er du den stolte ejer af et af de mange po-

pulære(!) elsvævefly eller har du f.eks. en
ombygget 2-meter svæver med elmotor, så
kom og vær med. Det er slet ikke ngdvendigt, at flyet er udstyret med masser af celler
eller en kraftig - og dyr - motor.

Tværtimod. Jo dyrere motor og jo flere
jo hårdere bliver man nemlig straffet
fbr at bruge motoren. En Speed 600 og 7 celler er faktisk ganske udmærket.
Har du nu alligevel ikke lyst til eller rnulighed for at flyve med (ingen egnet model?).
så kom alligevel, hvis du interesserer dig for.
hvad der sker på elektro-området. Selve
stævneafviklingen foregår nemltg meget afslappet. Der er god tid ti1 både at kigge på
modelleme og snakke med piloterne. Og i
spisepausen og efter selve stævnet klapper
som ved et trylleslag alle bildøre og bagagerum op. og en syndflod af elektromodeller
ser dagens lys. Og der bliver flgjet med dem!
Der kan næ\'nes: 10 og27 cellers FAI modeller, Speed 400 og FAI pylonracere, kunsrflyvningsmodeller og semiskala modeller af
flermotorede f11,. Blandt de sidstnævnte ville
det undre mic. hr.is ikke der blev lejlighed til
at se både en Lanclster oc en Hercules i luften. Plus naturligvis alt dct lose. Har du selv
celler.

et halv- eller helfærdigt eli11. sa tas det endelig med!
Noget for dig? Sa ring ril undenegnede.
Hvis du vil l1yve nled i konkurrencen (inrer
startgebyr i år!), bedes du medbrinue er stopur. Og ta' så lige at krydse finere tbr r.ejret!

Keld Ørum Jensen, tlf. 97 93 72 16

Tilmelding senest 30. april

til Arne Niel-

sen, Hellet 105 b, 5700 Svendborg, telt. 62
20 26 62, Erik Fredskild, telf. 62 22 58 04.
Deltagerafgift kr. 100,00 betales senest ved
briefingen. Præmier til de bedst placerede,
samt lodtrækning om byggesæt >Extra 300<
lra Carl Goldberg.
Med den nye Populærskala klasse håber
vi, at mange flere ska'la-interesserede piloter
vil deltage. Klassens regler er beskrevet i
Modelflyve Nyt nr. 6/94. I gvrigt henviser vi
til Skalastyringsgruppen.
Mange afjel kender flyvepladsen på Egeskov lra jubilæumsstævnet 1994. Der bliver
denne gang mulighed for camping (toilet og
vand - ingen el) lia fredag til s@ndag. I de timer, hvor der ikke flyves DM konkurrence,
er pladsen åben for fri flyvning med alle ty-

fly og for alle piloter med A-certifikat.
Vel mødt til et spændende stævne i smuk-

per

ke omgivelser på Egeskov.
Sv e ndbo

rg

Ster1.' Veerst.

svæveflyveklasse (se Orientering fra Svæveflyvestyringsgruppen). Også her ønskes en
positiv tilkendegivelse om deltagelse senest

i Modelflyve Nyt nr. 4.
Vinderen vil få en pokal tilsendt.
Resultatet gælder

til

LSF.

Hvis du ønsker et 2m skema eller et LSF
skema, fremsend da en A4 konvolut frankeret med kr. 5,00 til Steen H6j Rasmussen, senest den 1. maj 1995.
S.M.S.K. Bnsker alle deltagere god for-

NB: S.M.S.K.'s Worldwide 2m Postkonkunence blivel afholdt de samme dage.
Hoj Rttsrttussen

Briefing: Lørdag kl. 11.00.

den 20.

fia I
fra I
i mlnd tie I
-i r:-,.,r:d :i. I
2 mrnd
3 mrnd

klub kr. 135.-/pilot
klub kr'. 12O.-/pilot
klub kr. 105.-/pilot
klu-i kr. 9l).-/pilot

i]: 1 r,iul. r^_. _-i.-/pilor
I nrnri ti; i iluh Lr. 6{ t.-,'iiror

6 i'.rnd

mrl

Elektroflyveklubben EFK-87 indbyder alle
interesserede til flyvetræf for modelflyvere.
Træffet finder sted den 20. maj med 21.
maj som reserve i tilfælde af dårligt vejr.
Begge dage kl. 10.00 - ca. 16.00. Flyvningen
fbregår'på den nu nedlagte Skovlunde Flyve-

plads med indkørsel af Marbækvej. Der vil
viere op\tillet skilte. der viser vej til pladsen.
Pa lbrarstrælt'et

vil

folgende konkurrencer

blii e ali iklet: -{lle op sidst nedl HastighedsCantpittg: Gratis.

Tilmekling: Skriftligt og senesr den 28. april

til: Ejner Hjort,

Apotekervænget 38. 6000

Kolding.
Oplys om: Klasse, RC-nr., klub, kanalnr., antal

til

spisning lgrdag. Kuvertpris: Ca. kr. 70-

80,-. (Tilmelding efter .fristen kun mod for-

hPjet startgebyr).

Flere oplysninger.' Fås på tlf. 75 53 80 48

2M Siællands Cup

konkunence: Flotteste i-lr,r'ende skalamodel;
F-5 populær. Kun elektromodeller kan deltage.

Det skal understreges, at arrangementerne
ikke kun er for den veletablerede kerne. Alle
er velkomne. Kom og få en snak med piloterne, de stiller gerne deres erfaringer til rådighed for begyndere.
Nærmere oplysning om træflet kan fås hos
Robert Miller, tlf. 31 20 00 07 eller Jan Gybel Jensen. rlf.44 442280.
EFK_87
Jan Gybel Jensen

oY-6689

30. april.

Hobbyflyvetræf

Holbæk Modelfll,i'eklub indbyder hermed til
årets første Sjælland: Cup.
Konkurrencen atholdes pi klubbens plads.
Startgebyr kr. 50.- betrler pa plrdsen.

Briefing kl. ca. 9.30.
Tilmelding senest tieda_s den 28/4
Christensen.

S.M.S.K. vil etter deadline udfærdige en
samlet resultatliste samt referat, som bringes

Træt for elektrofly

mellem kl. 12.00 og 17.00.
I tilfælde af, at der mangler hjælpere ti1 Falcon Cup i år, vil vi bede nogle piloter om at
hjælpe (mod reduktion i starrgebyret).

26t4.

skrevet på bagsiden af skemaet.

Kla,sser: F3A, B-Nordic, C-Klassen og Stormodeller.

Vi starter klokken 9.00 med rundsnkker

vil vi lave et prøvestævne,
hvor vi vil afpr@ve SSG's fbrslag tii en ny

Skemaet skal indsendes senest den 6. juni
1995, for at resultatet kan tælle med i konkurrencen. Referat evt. med fbto, samt hvilken model der blev anvendt. bedes vedlagt/

Duto: Den 6.-7. maj.

svæveflyveinteresserede indbrdes hermed til at komnte og deit.rue i are t: Jr d:ke
Mesterskab i F3B. der tores;.:r nJ B\lC'. rlr veplads nord lor Lading. Re-.en e C.rg d. l-.,5.

Dagen inden

2600 Glostrup

S.M.S.K.

Alle

torsdag den2614.

Hpj Rosnutssen, Tjprnehusene 20,

Steen

Snrtgebvr: I mand fia I klub kr. 150,-/pilot

på llyvep)adsen og iil prberrnde tlrrninqen
efter bliefinsen kl. 9.30.
Start-aebyr 50.- kr.
Tilmelding til Torben Rasmussen senest

skema-

s.M.s.K.
Steett

Falcon Cup 1995

Min. rurtalkl.:3.
30. april.

i

nØjelse.

M o d e I fl yv e kl ubb en

Starr: Kl. 11.30.
Runder/dag: 2.

JM-Højstart F3B 1995

kræftes af et vidne med underskrift
ets hojre hjørne og sendes til:

tlf.53

+3 77

Jl.

til

Stig

2M Postkonkurrence
den 14.

naj

S.M.S.K. indbyder atter

den 20.-21. maj

R.C. Club Happy Landing indbyder hermed

til

til
den populære

postkonkurrence for 2m svævemodeller.
Der flyves efter de gældende 2m regler, og
deltagerne skal være medlemmer af RC-unionen.

Konkurrencen afholdes den 14. maj med

hobbyflyvetræf lørdag-sØndag den 20.-21.

maj 1995 på vores nye naturskønne flyveplads beiiggende på Rosbjergvej - St.
Rørbæk. Pladsen er godkendt

til

stormodel-

ler.

Der er mulighed for at campere, og der
findes vand på pladsen.
Lgrdag aften arrangerer
(helstegt pattegris).

DM Populærskala

den 21. maj som reservedato.

den 6. maj

Udover 2m reglerne er fglgende gældende
for afholdelse af postkonkurrencen:

Modelflyveklubben Svendborg indbl,der her-

Man flyver på sin lokale flyveplads, hvor
der flyves minimum 2 runder. Flyver man

Prisen er 70 kr. for deltagelse og fællesspis-

flere runder. er det de to bedste. der tæller.
Tidsskemaet med markering af de 2 runder. der skal tælle i konkurrencen. skal be-

Tilmelding senest den 12. maj ti1 Preben
Baier 98 56 63 19 eller Michael Olsen tlf. 98
55 44 46.

ved til DM i Populærskalal. lordag den 6. maj
(reservedag 7. maj) på flyvepladsen i,ed Egeskov Slot. Briefing på pladsen kl. i0.00.

vi

fællesspisning

Endvidere kan der købes vand-øl-pølser.
n1ng.

5l

Et ANDERLEDES

Der

svævearrangement

På pladsen kan der kobes kaffe, pØlser,

til vi

skal glæde os til de aktivireter, som du
og/eller dine kammerater har tænkr jer at di-

håndmadder m.m.

Tilmelding er nødvendis o-9 skal

vertere vi andres sjæle med.

Deltagerbegyr: kr. 150.-.

Sted: Holstebro Flyveplads.

Ankomst

Briefing: Kl. 13.00.

er til vor

rådighed weekenden
igennem, og klubben har været så large at
åbne også deres klubhus for os. Her er der
bl.a. el.. vand og toilet (2500 liters tank!).
Der er også mulighed for teltslagnin*s os
opstilli ng af campin_gvo*sne.

Endvidele er del nogle smah\,tter (ned
el.), sorn kan lejes af interesser.-de pa ibrdclagtige vilkår.
Man forventes at medbrinee esen tbde.
Det skal næ\'nes. at fol-cende 3 aktir.iteter
allerede er anmeldr til liemvisning:
Fredeli-g svævekonkurrence med 2 aktiviteter pr. runde:

1:

2'.
3:
OG:

Varighedsflyvning (12 min.) - trekanrbane (300 m benlængde) og landing i
hver diciplin.
Skalasvævning med flyslæb efter skalamodel.

F 3 J - Demonstration af, hvad

denne

FAI-klasse indeholder.
Så kommer alle DINE/JERES gode ideer og tanker om aktiviteter - måske tår
vi end ikke demonstreret alt det frem
mødte den lgrste dag ?

Det ville være dejligt, hvis DU/I ville til-

melde ca.l uge før arrangementet - det ville
gøre det lettere at anangel'e de rigtige rammer omkring os.
En særlig indbydelse fiemsættes til sportslige udvalg - styringsgrr"rpper og andre ledere
i unionen - disse kunne måske have lyst til at
overvære noget, som er uden for unionens
regl.

fra omsdag den 24. maj

Briefind og check-in den 25. maj kl. 10.00.
Stævnet slutter søndag den 28. maj kl.
15.00.

Max. 50 deltagere.

gende man ønsker at deltage i:

A = FAI konkurence
B = Hover konkurrence
C = Filskov Mix
D = Fælles spisning på Filskov Kro med musik og dans i kroens store sal - pris kr.

CIU'.

=

10.30

Minimum 3 delta-

Lgrdag aften vil der være mulighed for at
deltage i lælles spisning. Menu og pris vil
blive oplysl ved tilmelding.

Tilmelding
mannsvej 50
43 12 60.

l.

til:

Peer Hinrichsen, Ahl-

tv., 6400 Søndelborg, tlf.74

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 12.
maj. Startgebyr på kr. 130,- betales ved briefing.
fonnummer. Kørebeskrivelse tilsendes efter
tilmelding.
Og gåt du i tanker om at prøve dette her.
så kontakt styringsgruppen lor kunstflyvning
og få flyveplogrammet til klasse C. I denne
klasse kan du nemli-e delta_se med et begynderfly med krængeror.

Tilmelding senest den 10. maj til:
Filskov Modelllyve Klub

Modelflyvedag

Benthe Niclsen

Jtii

Tif. l-i

\rrrci:_inliandr Fjernstl'rings Klub - NFK
indblder til :tor nrodelt'lyr,edag Igrdag den

Arnlundr q J. Liirdcbrlle Skor
7-rl 1 Gadb-jer,l

Far: 15

.\S _i+

_ij

SS 5-t 9-5

Svæveflyvedag
for flyslæb
Den25.muj

1995.

Kristi Himmelfartsdag inviterer Fttlkett tll
den 3. svæveflyvedag for flyslæb. Med baggrund i de sidste par års store flemmode har
vi i Falken valgt at holde fast ved dagen og
håber på denne måde at kunne markere >Mo-

3.

-l..iutzi

juni kl.

12.00.

Arran,sementet aiholdes pa klubbens flyveplads i Tulstrup og vil bl.a. byde pa opvisning af nogle af de i'ørende piloter i Danmark

inden for kunstflyvning, helikopter, svæveflyvning og el-modeller. Endvidere vil der

blive fbrskellige fbrmer for stunt-

og

showflyvning.
Alle er velkomne, og modelpiloter, som er
interesserede i evt. at deltage, kan melde sig
pir lbrhånd.
Yderligere oplysninger hos Torben Møller
Liusen. tlf .39 66 33 22.

delflyvningsdagen. på flot vis.
Med samarbejdet mellem dygtige motorog svævepiloter og med den ansvarlige holdning, der har været vist de foregående år. er
vi sikre på, at det er alle tiders måde at gore
reklame for vores hobby på.
Hvis vejret bliver lige så flot som de sidste
par :u, er der lagt op tit en god modelflr'r'edag på Falkens dejlige flyveplads mellem
Fuglebjerg og Slagelse. Det bliver en das
uden konkurrencer, da det er meningen. ar ri
skal hygge os med llyvning o_s hinandcn:

til

Oplysninger - og meger cerne rihncldins Arne Hansen tlf. 55 45 -10 86 ciler Ptrul

Møller tlf. 55 54 65 53.

8900 Randers.
86 43 4678.

Odense Model-Flyveklub
60 år
dut

-1.-1.

.iuni

O.i;n.c \Iodel-Flyveklub indbyder hermed, i
;nlednins af kiubbens 60 ars jubilæum, til
For Fun 3.-4. juni på klubbens plads ved
Str.rndacer nord lbr Odense.

Fir

Der er mulighed fbr at campere på plad\en. og man er velkommen fra fredag eftermiddag. Vi har desvæne ikke rindende vand
og træk og slip, men et kemisk toilet er til
rådighed, og en generator leverer den nødvendige strgm.

Tlf.

JM i Kunstflyvning
Heli Fly-ln/Robbe Schltiter
Cub
i Kristi himmcl-

dett 27.-28.

naj

Sonderborg \Iodellllreklub indbl'der her-

Filskov F1y-In er tilrettelagt saledes. at
både øvede og u6vede har lige stor _slæde

med til JIl i kunstt'lr'rnins i klasseme A + B
+ C + Stormodel den 17. og 28. maj.
Vi glæder os til at se en masse piloter, ertarne sår'el som n)/e. dommere og kunstflyv-

ved at deltage.

n

farts-dagene den 25.-28. maj.

52

I 1.00.

Camping

Winthersvej 2.

aflioldes som sædvanligt

kl.

150,-.

E

selskab.

Hans Dahl Christensen,

Der startes med briefing 16rdag ki.
med fgrste start

Flere oplysninger fås på ovennævnte teleVed tilmeldingen skal oplyses. hvilket af føl-

Med venlig hilsen,

oY - 9901.

på pladsen.

kl.

17.00.

vil

der blive mulighed for de fremmødte til at blive delagtiggjort i. hvad de forskellige andre fremmodte grupper og enkelr
personer vil demonstrere lbr vi andres hungrende ljne o_s sjæle, og vi formodes at starte
med det alvorlige (flyvningen) ved 14-tiden.
Så går det slag i slag, så længe vi gider
og/eller kan se.
Aftenen forventes at indeholde viide diskussioner om, hvad vi skal få sgndagen til at
gå med. 0g da der ikke skal forefindes forudfattede meninger om de muligheder, der kan
findes, så tænk over det selv.

Der vil være mulighed lor campering på
pladsen fra fiedag eftermidda_u. Strøm og
vand vil være til stede, dog i begrænset
mængde. Vi har gode toiletforhold. o-s der vil
kunne kgbes ø1, vand og lettere forplejning

gere pr. klasse.
sendes

senest den 1. maj.

ma1.

Holstebro-klubbens faciliteter

MIX.

sen og kan anbefales.

Nu er så den endelige periode fastlagt, hvor-

Derefter

selvfplgelig være overraskelser i

Af campingmuligheder er der foruden på
selve pladsen både Billund. Give-Grindsted
og Sdr. Omme.
Filskov Kro ligger kun ca. I km fra plad-

den 20.-21. maj

Tid: Den 20. &21.

vil

såvel FAI som

i

ngsinteres serede.

Der vil være fri flyvning hele weekenden,
kun afbrudt af små konkurrencer fra kl. I 1.00
- 13.00. Forfriskninger kan købes til meget
rimelige priser, og til festen lgrdag aften er
OM-F vært ved et par grillpplser med kartoffelsalat til alle fremmødte.
Hvis du ikke kender vejen til flyvepladsen,
kan en rutebeskrivelse fås hos Stephan Wiese, tlf.64 87 17 09.
Vel mødt

i OM-F

Stephnn Wiese

SM Højstart, F3B
den 10.

juni

Nordsjællands Fjemstyringsklub indbyder
hermed til SM i højstart i klassen F3B. Konkurrencen vil blive afholdt på NFK's svæveflyveplads, der er beliggende ved Langstrup.
Briefing vil blive holdt kl. 09.30. Vi regner
med at starte selve konkurrencen kl. 10.00 og
forventer at slutte ca. kl. 17.00.
Startgebyr er kr. 50.- der betales inden
briefing.

Der

vil blive

serveret morgenkaffe og
rundstykker på pladsen fra ca. kl. 9.00.
Det vil være rnuligt at ovematte hos lokale
piloter fi'edag aften. Ved tilmelding skal det

Senere

'95 afholdes skala-DM lor

i

storså her er en oplagt
muli-shed 1or at 1ære pladsen at kende!
Lprdag atten stiller vi an med fælles grillparty i festteltet for 80 kr. pr. deltager + >det
lose<.

modeller også

i Brande,

Gebyr pr. deltagende pilot er 70 kr. incl.
strøm. Der er fri camping på pladsen. Provisoriske e1-, vand- og toiletforhold forefindes.
Kioskudsalg rned pølser og drikkevarer findes på pladsen.

Flyvepladsen er beliggende Engebækvej
5 1.

se kort.

-

Brande

Tilmelding til Bjarne Christophersen, 97
18 1l 50,senest I ugefprafhensyntilarran-

gørernes nerver.

oplyses. om overnatning onskes.

Tilmelding skal ske

til

Ren6 Madsen. tlt'.

48 71 33 62 sene:t torsdag den 8. juni.

Midtjysk Warbird-træf

den

16.

juni

juni aflrolder HMK et hyggeflyvearrangement. Kom med, hvad du har, og
hjælp os med at fejre dagen. Tag grill-mad og
drikkelse med, da en grill vil være tændt fia
kl. 18.00. Du må gerne komme tidligere end
kl. 18.00, så du kan flyve lidt. Der rnå også
flyves efter maden.
Hvis du er interesseret. kan du kontakte
Anders Andersen på tlf. -56 31 40 99.
Fredag den 16.

Stormodeltræf '95, Brande

17.-

7.-13.

juli

Som oplyst

i beletningen 1994 er vi nogle,

der vil prøve at få gan*e

i

fælles sommerlejle

fra 1995.
Da RC-unionens bestl'relse har besluttet at
udskyde ivær'ksættelsen al fælles sommerlejre til 1996, og da vi ved. at mange ikke ønsker at tage til Skagen. har undertegnede besluttet at affangere et fællestræf på Egeskov i
sommeren 1995.
Grundet den sene tihnelding til slottet bliver træffet på Egeskov en smule amputeret,
men vi håber, at det blivel en god begyndelse
ti1 noget, der gerne skulle blive en tradition.
Vi håber at se modelflyvere fra alle unioner

1995

10-års jubilæum i
Haslev Modelflyve Kiub

Modelflyvetræf
på Egeskov

til

dette i'Ørste træf.

Efter aftale med slottet kan toilet og vaskefaciliteter ved den gamle sn-redie benyttes.
Le.jr_eebyrct bliver kr. 50,- pr. nrodelflyver.

l,\. .iutti

\\eekencien den 17.-iS. -iuni aftolder \lidt\lodel Fll r'eklub \\'arbirJ triei i alle kate-sorier på r'ores lelkendte t11 r eplads pa

j1 sk

Skinderholm lige over
havn<<.

for "Herning Luii-

Der vil være mulighed for camping fia fredag aften med adgang til str6m og vand.
LBrdag aften tændes grillen til fri afbenyttelse som indledning til en festlig aften.
Ingen startgebyr, men en forhåndstilkendegivelse pnskværdig til: Kim G. Christensen,

tlf. 97 l0 26 35, sorn også er

Tilmeiding kan fbretages til:
Hans Jorcen Kri\tensen

Bramdrup B1'gade 71
6100 Haderslev
Ttf .'74 52 62 85

eller
Hans Andersen

Monbergsvej 4
5000 Odense

Tlf. 65 90 39 70

behjælpelig

med eventuelle yderligere oplysninger.

Arets begivenhed for
jet-flyvere

Kore-r ejledning
shlve

17.-18..jurri

vtborg

|
--'
\
suncs]r- ----'

Uanset vejr os vind samt evt. manglende tilmeldinger afholdes årets traditionelle stormodeltræf
Brande. Der hyggeflyves og
råhygges fra tidligt 16rdag til sent sØndag.

i

Det tbrste verdensmesterskab for jetmodeller
afholdes

/ Hcmlng

i

l]lflhan
/_________X_

i
Herntng

den l9-17. august

SktndcrbotnvoJ

u-r,rr..

i dagene 19.-27.

au,eust

i

år.

Stedet er Schwaigheim Flyveplads ved
Neu Ulm i Tyskland, og mesterskabet iurangeres af det tyske modelflyveforbund - i dag-

lig tale kaldet DMFV.
Arrangementet strækker sig over en hel

S[keborg

O

uge og er foreløbig planlagt således:

Lølsø 19-20/8 Ankomst

Ma2l/8

Træning og officiel åbning
Statisk bedømmelse + støjmålinger + første flyvninger
Onlfr 23-2518 Flyverunder
Lø 2618
Flyshow og om aftenen
Tt2218

\Bmnde
a

festbanket
Sø 2718

DM i Kunstflyvning 1995
den

l.-2..juli i Drumingltuttl

(alle klasser)

Tilmelding til Niels Christian Nielsen, tlf. 98
25 98 03 eller Gert B. Jensen. tlf. 98 25 65
08 med oplysning om klasse, klub. kanal,
OY-nr., certif ikat-nr. Tilmeldingsgebyr 1 50,kr.

Endeligt program skulle foreligge ca. 1. april.
Hvert land kan stille med 5 piloter, og på
nuværende tidspunkt er fglgende iande tilmeldt: England, Svejts, Østrig, Italien, Nor-

ge, Sverige, Finland, Danmark, USA,
Tatariske republik, Frankrig, Belgien, Holland, Australien, Japan, 1-ekkiet, Skotland,
Tyskland og Mexico.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på

Der vil være mulighed for ovematning på
pladsen i eget telt eller campingvogn fi'a fredag

kl.

tlf. 54 85 96 95 til
IJMC
An,id Jensen

16.00.

Flere detaljer i næste nummer af Modelfl1,ve Nyt eller ved henvendelse til ovenstående.

Præmieoverækkelse +
flyshow + afslutning

PS

Husk Jet Træf i Holstebro den I 2.- I 3. august.
Indbydelse i næste numrner.
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Konkurrecekalender
april
april
april
7. maj
1.-2.
9.
23.

12.-13.
3.-4.

1

995:

Flyvedag, hjemme, alle >sropurs<-klasseme: F2A, F2A-lA, F2C. G-y. Mouse
Vår Vest, Aviaror, Dieselcombat og Speed

Vår Øst, Kjoven
Vår Vest, Aviator, Stunt og Race

maj Kjoven Open

juni
juni
? juli
? juli

Limfjordsstævnet, Aviator, alle klasser undt. Dieselcombat
Stunthose Cup. Herning, F2B og F2B-B
Sommerlejr. sandsynligvis Avn6
Gauerslund minispeed, første søndag på sommerlejr, F2A og F2A-1A
I 2.- 13. aug. DM, Kjoven. alle klasser undtagen Dieselcombat
20. august DM Dieselcombat + Hedeslaget, Herning
17. sept. KM, Kjoven
25.

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for modelflyvning med linestyrede modeltly.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og Fdddrarion Aeronaurique
Intemationale (FAI).
Arskontingentet er for 1994.260,- kr. for
direkte medlemmer.
Medlemsskab kan også opnås gennem indmeldelse i en af de klubber, der er tilsluttet
unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra

Linestyrings Unionens sekretariat:
Pia Buth Rasmussen

Almavej

8

9280 Storvorde
rlf. 98 31 91 98

Unionsformand:
Niels Lyhne Hansen
Gormsvej 14
7080 Borkop
rlf. 75 86 62 19
Linesty ringsredaktør:
Jan Lauritzen

Humlebæksgade 35. st.th.
2200 Kobenhavn N
rlf. 38 34 34 s4

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25
4140 Borup
tlf.5'l 52 68 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Almavej 8

15.

okt.

Høst Øst

For at-en konkurrence regnes som officiel, skal dato og indbydelse offentliggøres senest
Indbydelser indsendes til unionens sekretariat.

lnternational konkurrencekalender
14.-16. april

6.-7. maj
13.-14. maj
13.-14. maj

26.-28. maj

l.-4. juni
3.-4.

juni

-3.-5. -juni

9.- I 1. juni
11.- i E. -iuni

l-i.-15. -iuni
i.-2. juli

7.-9. juli
16.-22. juli
12.-13. aug.
18.-20. aug.
26.-27. aug.

26.-27. a:ug.
10. sept.
16.-17. sept.
16.-17. sept.

6.-8. okt.

11th International, F2A,B,C, P6pinster, Belgien
Var Cup, F2A,C, Gyula, Ungarn
Country CL,F2B, F4B, Wierzawice, Polen

MBZB-Cup, F2B, F4B, Breitenbach, Sweitz
31. Coppa d'Oro F.A., F2A,B,C, Lugo di Romagna, Italien
2nd Int. Tournament Melusin, F2A,B,C, Rouille, Frankrig
EM-skala, F2B, F4B, Deblin, Polen
2. Open International, F2A,B,C,D, Valladolid, Spanien

Sommerlejrudvalg:
Henrik Benzen

Aviators Modelflyvere indbyder hermed mo-

5i 44

10

DM-udvalg:
Ole Bjerager
Kildegårdsvej 5
Slagslunde
3660 Stenløse
rlf.42 l8 38 87

PR-udvalg:
Age Wiberg
Sondergårdsvej 30
7400 Herning

tlf.97 2097

37

delflyvere i Danmark og hele Europa til Limfiordsstævnet 1995.
Dette traditionsrige pinsestævne afholdes i
år lørdag den 3. juni og s6ndag 4. juni.
Konkurrencereglerne fglger FAl-sporting
code, samt Linestyrin-es-unionens regler for
de nationale klasser (den røde regelmappe),
med de seneste ændrinser og tilføjelser.
Stævnet er den storste modelflyvebegivenhed indenfor en radius af 1.000 km.
Den danske dynamit konkunerer mod modelflyvere fra Sverige, Holland, Letland,
Lithauen, Tyskland, Svejts med flere.
Selvom deltagerae er blandt den absolutte
elite - flere er forhenværende verdens- og europamestre - og der absolut ikke gives ved

er stævnets adelsmærke den
grundindstilling, at >vi jo alle gØr det for at
more os<<. Derfor er der masser af plads til
dørene, så

begyndere, der geme vil snuse til den internationale atmosfære.
Det er gratis at campere ved baneme. Forholdene er primitive, men klubhuset rummer
de basale faciliter, WC og varmt vand.
Der kæmpes om guld-, sølv- og broncemedaljer samt om vandrepokaler til vinderne.
54

995:

Or.:io.unJ pt'l';:-'n. F:.\.8.C.D. Speetl open. b-\. S. eri-qe
\lec:ek Cup. F1-\.8.C,D. Per-s. Unqam
I.Trolco Sehara. FlB. F.lA. Oc.ina.-Sp.rnien
Open Iberico Colegio Militar. F2A.B,C.D. Lisbon. Portueal
EM, F2A,B,C,D, Hradec Kralov6, Tjekkier

lndbydelse til
Limfjordsstævnet 1995

rlf. 31

1

V. "Vila de Vidreres, F2A,B,C,D, Vidreres, Costa Brava, Spanien
1lth Grand Prix de France, F2A,B,C, Lorraines, Frankrig
17. Holzlandpokal, F2D, Taurenhain, Tyskland
Open international San Isidro, F2B.C, Madrid, Spanien
Jura-Cup, F2A,B,C, Breitenbach, Svejts
Grand prix of Ukraine, F2A,B,C,D, Kiev. Ukraine
Limljordsstær,net. alt undtagen F2D-D. Aviator. Aalborg
internationals ol Saint-Etienne. F2A.B.C. Frankric
Sichische-Schrieiz-Cup. Fl.{.C.D. Sebnitz. Tlsklind

9280 Storvorde
tlf. 98 31 91 98

Melstedvej 6
2770 Kastrup

14

dage, før konkurrencen aflioldes.

Klasser:
F2A
F2A-lA
F2B
F2B-B
F2C

Speed (2,5 ccm)
Minispeed (1,00 ccm)

Kunstflyvning
Begynderkunstflyvning
TeamraceÆtoldkapflyvning

Good-Year Semiskalaholdkapflyvning

F2D
Kampflyvning
Tidsplan:
Fredag 2juni Ankomst og fri træning
Lprdag 3juni 10.00 checkin
1

1.00 Konkurrencestart

19.00 Barbecue

Sgndag

4juni 9.00

Konkunencer - foftsat

15.00 (ca.) Finaler
Startgebyr: 125 kr. pr. mand m./k, uanset antal klasser. (Combat uden brændstof).
Barbecue: 125 kr. pr. mand m/k - 50 kr. pr.
barn (under 15 år).
Betaling: Postgiro 5 62 01 71. Aviators
modelflyvere, senest onsdag Il.maj
Tilmelding, senest onsdaq I l.maj til:
Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66
9000 Aalborg
tlf: 98 13 86 55

Information:
Jesper Buth Rasmussen,

tlf. 98 3l 91 98 eller

klubtelefonen 98 15 81 l8

lndbydelse til

Kalenderen 1995

Æ Stunthose Cup 1995
Du indbydes hermed

til Æ

Stunthose Cup

1995.

På grund af sammenfald med Oxelcisundstævnet i Sverige er Æ Stunthose Cup flyttet

F

ritf ly u nings-U nio nen

Arrangør

til:

til

de danske konkurrencer efterlyses hermed,
vi næste gang kan sætte kontaktpersoner
på arrangementerne!

sqndag d. 25.jurti 1995 kl. 9.30

så

Pris: kr. 50,- incl. kaffe

Sted: Herning Modelflyveklubs baner på
Skinderholmvej overfor Herning Flyveplads
mellem Herning og Sunds. Der er skilt til
Herning flyveplads fra hovedvejen.

til at komme allerede
lørdag 24. juni til træning. Vi arrangerer sa
fælles grill-mad om aftenen til den latterlige
pris af 50 kr. pr. person. Drikkevarer kan
Samtidig indbydes du

købes begge dage. Der camperes på pladsen
under enkle forhold (ingen e1).

til

Tilmelding

Aage Wiberg ptL tlf . 97 20 97

37 senest en uge fgr afhensyn

til køkkenet.

lndbydelse til Oxelosund
pokalen
De svenske modelflyvere indbyder igen til
Oxeliisundpokalen, årets største svenske mo-

delilr vebesivenhed.
Det er et behageli,ut stævne. der afholdes i
en ånd. der komnrer tæt pi den. r,i kender fra
Limijordsstærner. og hror der traditionelt er
god dansk deltrsel:e - drr er dog plad,s til
endnu flere danske ,ielu,lere.
Turen kan r.irke ut i et.k-e l._::
i..::
lra J5 lland: nren iiJ>p:rn.:. J: ---::. .: ::

.:r:.

Unionens adresser
Formand
Erik Knudsen
Amagervej 66
6900 Skjern
rlf. 97 -15 17 67
\

juni
juni

_:-. q-

-:: -:

Hu,gtr

Enri

8-11/6

CAMBRAI, Frankrig, WC

BOHEMIA, Czech Rep., WC
16-1816 KRAKOW Polen, WC

23-2516 PAMPA, Belgien, WC
3016-217 SCANIA CUP, Sverige, WC

3-417
8-917
8-917

8-1617

NORDIC CUP, Danmark, WC
ANTONOV Ukraine, WC
STONEHENGE, England, WC
Sommerlejr, Idom (Hugo)

15-1617 DOMSOD, Ungarn, WC

22-2817 VM, Drimsod, Ungarn

28-3Il'7

PUSZTA, Domstjd, Ungarn, WC

12-1318 Jyllandsslag

17-19/8 POITOU. Frankrig. WC

Høstkonk.2

4-5111

Landsmøde, Vest

i-

D\1. Sjælilnd
-å.L TL \1\ \1. Si erise . \\rC
Hostkonk. I

Scania Cup og Nordic Cup finder begge sted
på Rinkaby flyveplads i Sverige.

J6rgen Korsgaard

Ahomweg 5, Ellund

World Cup konkurrencer

D-24983 Handewitt
Tyskland
tlf. 0049-4608-6899

Detaljer vedr. WC-stævner:
5.-7. maj: SAZENA, Czech Republik
Kontaktperson:
J. Kalina, Tasovska 365
155 00 Praha 5, Czech Republik

Tlf.Æax: +422301 6537

juni: CAMBRAI. Frankrig
Kontaktperson:
M. Dremiere, 44 rue Louise de Bettignies
59 150 Wattrelos, Frankrig
Tlf.: +33 20751742
juni: BOHEMIA CUP, Czech Rep.

Udtagelses-

Bo Nyhegn (formand)

8.-11.

komite

Jens B. Kristensen

Kontaktperson:
J. Urbanek. V Lipinach 800
530 03 Pardubice, Czech Republic
Tlf.Æax: + 42 40 518744

Sted: Ramdalens Idrcittplads. Otelosund. 100
km syd for Stockholm

Tom Oxager
Leif Nielsen
Erik Knudsen

Information og tilmeldin-e (sene,st lordag

Ulrik S. Hansen

>Rejseleder<

416

15/10

Henning Nyhegn
Industrivænget 28
3400 Hillerød
tlf. 42 26 35 25

20 (tra J1'lland)

Jesper Buth Rasmussen

SAZENA, Czech Rep., WC
12-1415 Begynder-weekend, Hjelm
l4l5 Vårkonk. 2, Hjelm

4.

Atiejse ned færgen kl. ca.

10.

5-7/5

EIFEL. T1 skland. \\rC

ttf.97 37 2442

juni kl. 15.00) til:

22-2314 10-start, Hillerød

i --1,9
9-',(t'9
\6-I t9
21/9

Frank Dahlin
Gjerager 7
6880 Tarm

Konkurrence
Konkunence til ved l3-14
tiden
Hjenuejse med den sidste
fær'ge kl. ca. 18

di-

ninger.

i

Karsten Kongstad
Degnebakken 22
Vigersted
4100 Ringsted
ttf.53 62 5'7 03
Redaktør/
materialer

til

l6-1718 BODENLAND. Tyskland. WC

ilf.75 929293

Klassser:

tilfælde af godt vejr. Ring

1..:r.

7000 Fredericia

KMD-udstyrede danske modeller i at komme
i finalen.

Sgndag 18.

:- r '.. T.n. -'r

Ægirsrej 38

ner. Det har nu ikke forhindret 1-2 af de

L6dag 17.

.- T,'-

l:.-_:-i..'.
-.' S'..:::-

\ærttbnnand

i

striktslederen dagen fgr for nærmere oplys-

Frirflt't' nirtgs-Nyt/Mode lflwe-Nyl er unionens officielle medlemsblade.
N{eddelelser, forslag til Landsmødet etc.
betragtes som værende udsendt til medlemmerne, når de har været offentliggjort i
medlemsbladene.
Modelflyve-Nyt udkommer i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. F r itfl,-t n ings-N.yt udkomn-rer efter behov 4-6 gange årligt.

Good-Year er der ingen motorrestriktio-

Tidsplan:
Fredag

og vest

400 kr. I
Senior
Zuo kr. l " 'l:'
Junior
Inrro-mr'dlem look. J tott'*'
Abo. FF-NYT/ 200 kr.
\{F-NYT
210 kr.
FAI Licens
50 kr.

gram.

F2A - Speed
Speed Open (1,2'l:,5 og 10 ccm)
F2B - Kunstflyvning
F2B - Novice
F2C - Teamrace
Good-Year
F2D - Combat

er de dage, hvor der flyves både i distrikt øst

Kontingenter for 1994:

:-i,

imelighed kln i.t'mmc ;;:r: ,,. ::.:._:.
I Speed Open ktrnki;rririr ui1' . ::,'J:::r:
af den gældendc plal:rerorj ri,r iin I'S.tldende motor:torrelse.
F2B-novice prograntmet er anderledes end
det danske med valefrie manøvrer. Der kan
næsten fl)'ves efter det danske begynderpro-

Vinter Cup

Danmark: eneste FAI anerkendte
frirtll r'ningsorganisation.
\ledlcnr af KDA.

I

I

Denne kalender indeholder danske begivenheder samt nogle af de nærmeste World Cup
konkunencer.

Hele FAl-kalenderen 1995 kan findes i

Fritflyvnings-Nyt januar I 995.

Almavej 8, 9280 Storvorde

tlf.98 319198

Mere FF-stof på næste side ...
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Vinter Cup
Resultater lia Vinter Cup dagene rapporteres
også af hensyn til udtagelse i 1995. Ring til
distriktslederen dagen f6r og hør, hvor og
hvornår der flyves.

Forsikring
i år er alle medlemmel af FritflyvningsUnionen automatisk forsikret, når de dyrker
modelflyvning i Danmalk.
Ved køb af FAI's sportslicens (hos Allan),
som er nødvendig ved deltagelse i alle internaticlnale konkurrencer. udleveres samtidig
Også

blanket vedr. udlandslorsik'i
Husk udlandsforsikringen
du ta-ger af sted.

n-q.

i

god tid. inden

Indbydelse til
Kjoven Open

Begynder-weekend,
Hjelm hede.
Læg mærke til. at Hugo har ændret datoer-

til

ne

Kjoven indbyder nu

til det fgrste 2 dages

stævne øst for Storebælt. Kjoven Open bliver
afholdt på Amager Fælled, og der flyves alle
klasser.
Stævnet bliver afholdt den 12.- t3. maj
med konkunencestart den 12. maj k1 14.00
og den 13. maj kl 10.00.
Om aftenen den 12. maj er der så spisning
og hyggeligt samvær. Der bliver tilbudt gratis
fast husly til dem, del kommer langvejs fra.
Startgebyret er kr. 70.00, og for at deltage i
spisningen skal man betale kr. 100,00. Under
flyvningen er der selvf6lgelig det sædvanlige
udvalg al drikkevarer m.m.
Tilmeldning skal ske til Henrik Bentzen
llf.3l5l44l0 senest den L maj.

12.-14. maj.

Som sædvanligt er formålet at få en hyggelig weekend sammen og at få indfløjet sine
modeller fra vinterens by-sgevirksomhed med
kyndig assistance tra mere erfame fritflyvere.
Tilbud om hj:,elp o,s tilmelding til Hugo
Ernst på ttf.75 92 92 93.

Vårkonkurrence 2, Vest
den 14. maj på Hjelm hede.
Briefing kl. 9.45 ved lejrskolen.
Derefter flyves 5 starter fra kl. 10

til

kl.

15.

Vi flyver i de sædvanlige klasser - også
oldtimer. Konkurencen rapporteres (udtagelse).

Startgebyr: senior 40 kr.,junior 20 kr.
Tilmelding senest den 8. maj til konkur-

Indbydelse til
1. Vår Vest

rencelederen

Frank Dahlin, Gjerager 7, 6880 Tarm.

TLf.97 37 24 42.

Aviators modeltlyvele indbyder hermed alle
landets modelflyvere
stævne, Vår Vest.

til

årets første >rigtige<

Opslagtavlen

Klns.sser

F2A

F2A-lA
F2D-D

15 00 bredt, 0,1

SæIges: Kulfibervånd
rnm tykt, kr. 75lm.

Erik - 42 20 0l 63

Speed

Minispeed
Dieselcombat

Tid
Søndag den 9. april

kl. 9.00

Opslagstavlen kan benrttes af bladets Le-

i scre til ikke-lbrretnincsmæssise-ogkobs- oe
lor modellll
Ådelr-ly og tilbehor
tilbeho"r
] salgs-annoncer fbr
til modelflyvning. Annoncer for andet
bliver brutalt smidt i papirkurven.

Sred

Samme omfangsrige depot bliver også

Aviators baner, Hesteskoen, Aalbolg

endestationen

Startgebyr
Den latterlige sum afkr. 50,-, incl. kaffebord,
som betales på banen.

for ulæselige annoncer, annoncer uden navn og afsenderadresse på
selve annoncemanuskriptet og lignende.
Redaktøren får afløb for sine frustrationer ved at slette alle tbrmer for rosende

Tilntelding
Senest lgrdag den 1. april kl. 15.00 på klubtelelonen 98 15 8l 18 eller til
Ole Bisgaald,

omtale af de udbudte effekter. li_sesom
han forkorter med hard hand. hris lejlig-

Helgolandsgade 66
9000 Aalbor_e
Tlf. 98 13 86 ss

Til gettga'ld er artttotu ente g,raris.

hed b1,der

si_e.

til

Rohn
700.

kr.

2.000.

Air ooptr. understel m. pumpe, kr.
Ren6 Andersen - 98 33 60 08

Sælges: By-egesæt til ll4 skala (Pilot)
Decathlon. Div. træpropeller. Flyveklar
Decathlon (Pilot) spv. 171 cm. Titan 62
ccm benzinmotor. Brugbart byttegods.
Niels - 42 22 54 12

Sælges: Delvis færdigbyg-eet Speed
Copra (10 ccm) fra Simprop m. glaskrop, glasvinger og div. tilbehør, kr. 800.
Dara25 trækonstr. m. glasfinish incl. OS

Annoncer til Opslagstavlen i næste nummer skal være redaktionen i hænde
senest dert 20.

Storebæ1t!

model, krop færdigbygget,

Opslagstavlen skal sendes

Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme

Så er det tid til at komme ud af vinterhiet.
Støv modellerne af. og få rusten ud af armen
inden det store konkurenceræs starter. Mød
derfbr op til årets fplste konkurrence øst for

Sælges: Ny Webra motor 61 Long Stroke Competition med ny alu klummer, kr.
2.300. Pilot byggesæt til Pitts S-2A stor-

20 ccm firetaktsmotor.
Annoncer

til:

lndbydelse til Vår Øst

Sælges: O.S. ll,Iar 46 SF ABC, kun kørt
tå timer. kr. 1.000.
65 93 46 41

npril.

25 FSR m. res.,

k.

800.

Brian - 45 93 95'73
Sælges: Funfly, 120 cm, kr. 400. Aerobat (midtv.). 120 cm kr. 400. OS max

Kan afhentes for 10 kr.: linestyring,
halvfærdige combatmodeller.

25SF ABC, kr. 800. Næsten færdig SMT
Vidun-se, 120 cm, kr. 300. Næsten komplet byggesæt til Blue Phoenix, k. 100.

Konkun'encen afholdes den 23. april på
Amager Fælled rned start kl. 10.00. Traditionen tro byder den anangerende klub på det
sædvanlige udvalg al drikkevaler, og for
dem, der ikke kan huske det. eller dem. som
ikke mødte op til konkurencerne sidste år',
kan jeg fortælle. at det består af Garnmel

4290 64 30

RC Model World fra april 1990 til juli
1992,kr.200. Tegninger: Star, RM racer,

Købes: Fjernstyringsanlæg, komplet el.
delvis samt mindre defekt i 27-35-40
MHz. Mkr. underordnet.

Whisper, Rainbow Arrow, Hiperbipe,

Dansk, kafTe og wienerbrgd. o1 og sodavand.
Der flyves alle klasser, og startgeb!'ret er
kr. 50,00.
Tilmeldning skal ske til Henrik Bentzen

Sælges: Futaba Conquest PCM 5-kanal
anlæg m. modtager. Nyt Metterhausen

tlf.3l5l44l0
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senest den 19. april.

Michael Andresaen - 44 65 33 36

resonnansrør

til 30 ccm motor.
Claus Reinke - 74 43 41 11

kr/stk. 25. Ca I r{'rød silke, kr. 25. Ca
3 m r6d solar span, k. 50. Ca. 1,5 m
hvid solanex kr. 40. Balsastrippeq kr.
25. Nye rossi glpderpr Rl & R3. kr./stk.
15. NACA-PROFILE, bog, 111 sider, kr.
75. USAF Today 64 sider, kr. 40. Balsafiner fra kr. 7. Startkasse, kr. 900.
Flemming - 98 39 17 84 (aften)

SPITFIRE MKl A

Se artiklen "En Spitfire bliver til..
Spændvidde 206 cm, 20-30 cml
Og motoren hertil:

Tegn abonnement pa
A/lodelflyve Nyt og få bladet
til tiden i 1995

kr.2179.-

SuperTigre3000, 30cmi .................................. kr. 1559.SuperTigre 2500,25 cm3 ..,...........................
kr. 1369.-

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med
posten hveranden måned fra nu af. - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 1995
(i alt 4 numre) er kr.126,-.
Bestilved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Som abonnent får du tilsendt bladet med posten umiddelbart
efter udgivelsen - du slipper for at gå forgæves i bladkiosken,
når bladet er udsolgt.

.

Fokker DVll spv. I 55 cm, motor 7-12 ca
FokkerTriplane spv. 185cm, motor 15-2a
SEsa spv. 129 cm, motor 6-10 cm
Puppeteer spv. 1 52 cm, motor 6-1 0 ca
l,4agnatiila spv, 152 cm, motor 6-l0 c*
Baronetle spv. 124 cm, moicr 7
.
Legionaire spv 132 cm. noi.t 7
Piper Super Cub spv. 185
:

c1

c-'

.:

cr -.::' c- .

Nieuport 28 spv. 143

cm m:::'E

c:

kt.
kr.
kr.
kr.
kr.
.. kr.
...... kr.

. ... ... ...........

927.-

kr. 1589,860.892,676,820,788,830,-

kr. 1999,-

Pas

pa dine blade

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan
rumme 12 numre af Modelflyve Nyt - altså to årgange.
Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der
skal ikke limes, "hulles" eller klippes for at få bladene til at
sidde fast, og de kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst
til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt ,,Modelflyve Nyt".
De leveres i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n) farve(r) du ønsker.
Prisen er kr. 60.- pr. stk.
Sælges: 2 stk. tabrik:n\e ru::.ff11)toi3:
L\4D 2.5 RI/SE diesel i ors. k;::e. kr.
250/stk. Robbe AS\\ 19 spr. 32-5 cni. kr.
800.

Jan Knust - 86 82 90 82 (efi. l6)
Sælges: Futaba 7 kanals Guldanlæg mo-

del FP-7FG/K (dual rate) incl. accu til
sender + modtager samt oplader m. aut.
afladning,

k.

1.450.

Lars

- 429031

23

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle
ordrer under kr. 100,-. Ekspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til
dækning af portoudgifterne ved udsendelse af bestilte blade
og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet
ekspeditionsgebyr.
Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Sælges: Graupner 6014 35 Mhz 7 kana-

ler m. dual rate-exponential-difl'erentialmultimix-multiswitchmodul og 3 ekstra
kanaler, sender- og modta-uerbatteri, or.
bærerem, kr. 1.500.
Lars Jensen - 30 35 61 01

Hermed bestiller jeg:
D Abonnement fra nr. 3/95
og resten af årgang 1995 (i alt 4 blade),
pris kr. 126,-.
stk. samlebind å kr. 60,-

Sælges: Futaba FF7 sender og modtager,
1007o ok, kr. 2.100. Super Ti-ere 30 ccm,
næsten ikke brugt, k. 1.200. Næsten ny

K&B 6l l0 ccm motor. kr. 700. Næsten
ny K&B 81 DF 13 ccm, kr. 1.700. Vario
helikopter kompl. m. tuninsssæt og 2
kroppe, næsten ny 10 ccm OS motor. ud-

i farverne:

n

blå

1

Sælges: RobbeÆutaba modtager FP-R
138 DP PCM (no. F-0955) 8 kanaler i
org. emballage, aldrig brugt (vundet i
konk.), kr.750.
Allan - 75 64 03 55

gul

E grØn E

tr Årgang 94, kr. 150,tr Årgang 93, kr. 125,tr Årgang 92, kr. 100,-

Beløbet vedlagt i check

st@dning samt gyro, kr. 4.800.

Leif Poulsen - 15 65 l1 1
evt.30 71 3203

o

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

rød

a sølv

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) å kr. 29,50:
Nr.

1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5

1986:1trtrtrtrtr
1987:trtrtrtrtrD
1988:trtrtrtrtrtr
1989:trtrtrtrtrtr
'1990: tr tr tr
1991:trDEtrtrD
1992:trtrtrtrtrtr
1993:trtrntrtrD
1994:trtrtrtrntr

tr

tr

Nr.6

tr

Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 10,- til dækning af portoudgifter.
Uden for Danmark tillægges altid et beløb til dækning af forsendelsen.

ii$

rliiO'

Ji;å. Rc-''og taoaexni

t

10 sider el- og forbrændingsmotorer

8 sider tilbehor

BENETTON FORD
M 1:8
Formel 1 RC Car med trækstarter motor
OSMAX21 SE.BXABC

Kob det hos Deres forhandler!
GMUPNER GmbH & Co. KG Postfach 1242-D-7322O Kirchheim

Det er altid en god id6 at studere

MODELFLYVE NYT's
annoncer, tØr du handler

BREV

1O GODE GRUNDE

TIL AT KøBE X-CELL

1.

X-CELL er el enkeli og g€nnemprovel mekanik, og er lel

2.
3.

X-CELL er lel og robust.
X-CELL konstruktionen er hele liden vrdereudviklet og ført
,up to date. - vandt Wl\,l '1993.
X-CELLhar udvikletet uniktkobllngssystem, som nedsæt.
ter slitagen til et minimum.
X-CELL er lige velegnet for såvel stabil (begynder) som
avanceret (FAl og 3D) flyvning.
X-CELL bruger samme hovedkomponenler til både .30 ,40 - .60. Blot er størrelsen på modellerne forskellige.
X-CELL fåes både i den oprindelige metal udgave samt i
en opdaterel kulfiber udgave (virkelig robust).
X-CELL kan styres med enten almindelig- eller computer-

4.
5.
6.
7,
8.

sender.

9.

X-CELLharbilligereservedele.

10. Rotordisc'en fører komplet reservedelslager til X-CELL

Tidsskriftet Modelflyve Nyt
N@rrevænget 3

DK-5762 V. Skerninge

X.CELL 1(}O4 GRAPHITE

KøB DIN HELIKOPTER I FOTORDISC'EN
fordi: ROTORDISC'EN kan vejlede sine kunder ud fra
mere end 20 års edaring med modelhelikopter.
ROTORDISC EN har et stort udvalg af modeller på lager.
ROT0RDISC'EN har komplet reservedels back-up.
DERF0R levering lra dag til dag,
Benthe oo K. H. Nielsen Amlundvei 4
Lindebalte Skoit . 7321 Gadbjerg . ttt. lS bA Sl
Biltlf. 30 73 44 54 Fax 75 88 54 95

Sl

KLAPPROPELLER

PROPELKOBLINGER

ai3
stk. 69,00
131'GFAUP\:qata
stk. 80,00
1311GFAUP\=e;ri .. ..stk. 85,00
l3llGRAUP\!?:t:3 .......stk. 99,00
l3ll GFAUP\!.e 6ri
.. stk. 108,00
l3l2GBALP\EB6x6 .. ........stk.115,00
1312 GFAUP\EB 8x1.5
. s1k.115,00
1312 GRAUPNEF 9x5
. . . slk. '115,00
1312 GBAUPNEB 9x7"
. .. stk,'115,00
1312 GFAUPNEF 10x6'
. .. stk.122,00
1312 GBAUPNEB 11x7,5' . . . . ... .. stk,139,00
1367

GRÅUi\Er

1312GRAUPNEB12,5x6,5'

286 GRAUPNER

1093GBAUPNEBdia.4,8/6,1
1094 GRAUPNEB dla 6,118
1095 GRAUPNERda.4,S/6

2863 GBAUPNER RC minl-swilch
404 EI\.4K-BEC 38
3872 GRAUPNEB PlC0 mos

gr

slk.29,50

2pat

.
.

8351 BoBBE HSC 860 uP 60A BRAKE.oPTo

58

.....stk

1722 Co|\4PACT GEAR 500 BB BACE 7,2v . . stk. 425,00

475,00
495,00
698,00
875,00

1324 CA[,4 SPEED PRoPEL

1180,00

1

36

I

.......

CAIVSPEEDPRoPEL5x5'

1324 er specet

925,00

(ar rJ 'evere nTaterialesæt til Modelflyve Nyt's
DOD e-svæve' (efler tegr,rg 69
"yned LO-L

Vr

320,00

...

1361

gr

sik. 265.00

660,00
73s,00

SÆSONENS
DANSKE NYHED

NYHEDEB FRA GBAUPNER

1718SPEEDoEAB4004:1 6v95gr .....stk. 312,50
1719SPEEoGEAB4004:1
7,2v959r.
sik. 312,50

t

passet

t

11xB' ...

30,00
. . .. slk. 118.00

sæt af hoj kva

Ltet

-

uovalgi

ti

netop dette fiy.

Med vort maleralesæi kan cju væLge at bygge

1718 og 1719.

og 1 324 er iremst llet i ku f berforslærket

oeie nimrner). Efter konstruktørens

beskriveise i

valg af mater ai-.:. har vl sarnmensat et materiaie-

stk.

ku

nstslof.

enten modellen med enkel v-iorm og krængeror

eller modellen med dobbelt vjorm men uden
krængeror.

STøJFILTRE

......... slk.120,00
8306R088E50v184 ..s|k.115,00

l\.4aterialesætlet indeholder:

3362GBAUPNEB50v36A

Balsafiner, fyrrelister, x{indr, udskaret kropsider
Sullivankabler, rorhorn, rorvinkle(

og doblere,
ACCUER SANYO
HIGH-CAP 1.2 v

7457/43 AeroNaul silicone 2,5 mm'2+2 m.
7456/45 AeroNaut silicone 4,0 mm12+2 m.
7457/21 AeroNaul højflexib. 1,5 mm'2+2 m.
7457123 AeroNaul højfexib. 2,5 mm;2+2 m.
3683 GBAUPNER sllicone 2,5 mm' 2x0,5 m
3389 GHAUPNER højl exib. 2,5 mm'? 2x1 m.

120,00
148,00
28,00
34,00
29,00
40.00

KR-800AAE800'880mA23gr. ...........25,00
KR-1700SCE1700/1850mA439r.
....41,00

ffisætkr398,'

...
.... ....43,50
N-8004R800/900mA339r. ......... .... 48,00
N-1700SCRC1700i1850mA549r.
... ....40,00
N-1700 SCRCSP 1900/2000 mA 56 gr. . . . . 46,00
KR-11004E140011450m4.31
FAST CHARGE 1,2

9r.

V.

SPEED MOTORER
3329GBAUPNERSPEED4006,0v

stk.
stk

3585 GRAUP [.4ATE-N-LOK. hanslik 10
37,00
3586 GRAUP IVATE-N-LOK. hunslik 10
40,00
37,00
3387 GRAUPNER 2.polet 1,5:hunstik 5
37,00
3388 GRAUPNEF 2-polet 1.5' hansl
5
3386 GRAUPNEB Gu d kontaktstik .
2 par 35,00
Kabel indli 4
... . ..5 par 160,00
2989 GRAUPNER 2-polel glldstik . .
1 sæt 45,00

k sik
.
mm'
.
25: .......
.........5sæi19O,00
2992 GRAUP. 2-polet japanslik hln . . 5 stk. 45,00
2293 GFAUP. 2-polel japanslik han . . 5 stk. 45,00
2994 GFAUPNER -polet guldstlk
m soleringsiex0.75lil2.5' .... 1sæt 30,00

7124/072.3mm.aksel .....23,00
7121'083.2mm.aksel .. ...23.50
aksei

SPINNEBE
23,50
25,50

1

KABELsorr/rød2mm,50cm
KABELSoTVTød36mm

50cm

KABELsorilrød6mm.2x25cm

.

v

KRYMPEFLEX
1 m .. ...........s1k.17,00

ACCUhvidT5mm

.....
....

59,00
54,00
1703 GRAUPNEB SPEED 400 m/gear 2,33;1 191,00
..
59,00
3320 GRAUPNER SPEED 400 race 4,8
..
86,00
1789 GRAUPNER SPEED 500 race 7,2
l793GRAUPNERSPEED60072v
95,00
80,00
3301 GRAUPNERSPEED6008,4v
80,00
1786GBAUPNERSPEED60096v
, . , 21O,OO
1787 GFAUPNER SPEED 600 BB 7,2
. . . . 180,00
3316 GRAUPNER SPEED 600 BB 8,4
, , , . 193,00
1780 GRAUPNER SPEED 600 BB 9,6
3302 GFAUPNER SPEED600 BB 12 VTurbo 198,00
3308 GRAUPNEF SPEED 700 9,6 v Turbo . . 170,00
3307 GRAUPNEB SPEED 7OO BB 9.6 V TUIbO , 258,00
425,00
1740 GRAUPNEB SPEED RX54oBB 7,2

1794GBAUPNEBSPEED4007,2v

STIK

slk

724:

,95

7,212v18445x14x10mm249r

gr.

BRAKE.oPTo68gr. . ..

7233i259,5x5' .. . ....107,00
7233/3010x7" ..
...110,00
7233/35 10,5x0
. .. .. . .. . .. .115,00
723314812x7"
.......... 126,00
7233156 13x6,5"
......... 142,00
723316414x7 . .. . .. ... . .. .144,00

ia :1 . :'12 -a i: i e er sod
la 15::'.17-- i. ie :rsc'l

&oBBEpop

. . . .. ::{ 18.00
. . . s:i 19.00

375,00

8352 FoBBE RSC 890 uP 904

KLAPPROPELLEF CARBON

7241

.
.

...........

..

8350 RoBBE BSC 835 uP 364 BBAKE-BEC 51

Fra AER0 NAUT

0950mm

til klappropeller
a(s€
akse

2865 SoFISWTTCH 18 BEC
2866 SOFI SWITCH 18 BEC BRAKE

.
18/32AE[4K-BEC39gr ...
3882 GRAIJPNER Ploo mos
33/40AEN/K-BEC50gr,, .. .
3883 GBAUPNER POWER mos
56/80AEMK-BEC70qr ....
3292 GRAUPNEB POWER chip
20i25AE[/K-BEC34gr ....
8356 BoBBE RSC 810 uP 12ABEC27 Qt. . . .

6x3'
29,00 52,00
6x6"
. 26.50 48,00
'1309GRAUPNER7x3' .........
.27.50 50,00
1309 GRAUPNEB 8x4,5
.34,00 56,00
1309 GRAUPNEB 8x6"
.34,00 56,00
1309 GRAUPNER 9x5
.38.00 66,00
1309 GRAUPNEB 9x7"
.38.00 66,00
1309 GBAUPNEB 10x6' .. . .. . .. .. .39,00 70,00
1309 GRAUPNEB 11x7,5' . . .. . . .. .39,00 70,00
130S GBAUPNEB 12,5x6,5" . ... .. . 43.50 79,00

6061 GFAUPNEB 3.2 mm
2884 GFAUPNEB 4.0 mm

. . . stk.29,50

FARTREGULATORER

BLADE TIL KLAPPROPELLER

Par

.. . .. . ..

1 .........

.........stk.148,00

1310 GRAUPNER
1309 GRAUPNER

SPÆNDKONUS

. . .. . .. stk.21,50
.. .... slk.29,50

dia.6.1/10 .. .

v .
.......
.......
.......
V

....... s|k.10,00
........ stk. 16,00
.. ....stk. 19.50

v

v

STøJKONDENSATORER

v
. . . 3 sik. 12,00
081144.PJ.47nF.50v .12stk.36,00
081154.PJ.100nF50v .... .......2stk.14,00
08113 A.PJ. 47 nF. 50

V

.:'::'::':'-::r',-:-.:::.''::'æ..'::,,aae(srciViagericrbeholdiortrykfelliprislisterogannoncer,forudgåedevarer,ændringafalgilterogvalulakurser.

A.

P.

J, S KA LA

Fra Multlplex. Grauoner og aero-naut
el-motorer med gear.

Permax

............,,

.....Jra kr,
kr.

295,00
176,00

Andre muligheder for udveksling
Mpx
.,,....,... fra kr.

55,00

Diverse klappropeller føres.
Accu-packs: Sanyo, Panasonic lilla / red-amp,
6 celler 1700 mA .....,........................... fra
Fartregulatorer Robbe, Hi-tec 35 A ..... fra

258,00
390,00

anaad

vPvvv

..........

.,ii,,..i,...,,,

lra

gearhjul

kr.
kr.

l\ilaterialesæt til Lollipop

DobbeltV-form .......,...........................
Enkelt VJorm & krængeror ..............,.

kr.
kr.

Balsaplader ANDINO .......................... f ra kr.

225,219,7,00

Stort udvalg i trælister og pianotrad samt
Messingrør fra 0,8mm Ø udv.
Aluminiumsrør ira 2mm ø udv.
Messingtråd lra 0,5mm Ø
l\ilessingrør Jra 1x1 mm
Messingstang fra 1xl mm
Udlræsede messingprof iler
L, U og T proliler fra 1mm

M

0

D E L F LY lj,:l:l!illi;:'å1iil!T,l:llåif:l]11,.

Kom dårligt vejr i forkøbet
og begynd på din nye
model!

p:.,. .......................... ... ..........
Molsyn pr. l. ..............................,.
ML 70 pr. l. ..................................
Aerosynth pr. l. ...............,.,.........
l\4-01iepr.1...................................
Ni'trometanpr. 1.........................................
Rabat ved større køb!

Lieianor

Olier:

ML$f,lPLEx

Erøuqner

NYHED FRA DENNIS BRYANT
Fieseler 156 Storch 1/6 skala, spv.2375mm, motor 101sccm. Yderst detaljeret, 4 store ark ,.....,
340,00
FG cowl
..........
155,00

..............

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

11,00

85,00
68,00
85,00
58,00
175,00

, .FtO-ålllEeg

Spørg om prisen på det anlæg du ønsker.

LASER 4lakt notorer. Forhør om den aktuelle pris.
Konplet lager af Super Tigre motorcr til fast lavpris.
Herudover føres:
COX, IVAGNUM og O.S.

-

også motorer til bil og båd

GLøDERøR
SuperTigre, O.S., ENYA, KAVAN
og
........,.....,....fra
STARTEBE

kr.

I\,,IAGNUM

kr.

Rossi

Stort udvalg i lade-, servo-, forlænger-, converter- og
V-kabler til de fleste anlæg på lager.

yw00D

23,00
310,00
335,00
285,00
420,00
23s,00
198,00

Restlageret af SC/ASP motorer sælges yderst billigt.
16K lvemory-modul for Futaba
................... å
110,00
Ved køb af Futaba FC Ijernstyringsanlæg er 16 K
inclusiv så længe lager haves.
Rossi 45 ABC m.
kr. 1095,00
(kun få stykkel

Bestlager

VARER SENDES OVERALT

i311"*'å*.

kr.

dæmper

Forbehold for udefra kommende prisændringer,
og udsolgte varer

Postadresse:

Åbningstider:

Fasanvej 13
41 80 Sorø

I/andag-torsdag kl.
Fredag k|.12-18
Lørdag kl. 10-13

Fax53632410

1

3-1 7.30
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NYHEDER

Speed 40 Sport

TEE DEE R/C 0,Bccm

6,5ccm kr. 795,-

Cox Pee Wee 0,3 ccm ......................
Cox Tee Dee 0,16 ccm ......................
Cox Black Widow 0,8 ccm ................
Cox Tee Dee 0,3 ccm ........................
Cox Tee Dee 0,8 ccm ..... . . .............
Cox Tee Dee R/C 0,8 ccm ................
Cox Tee Dee 1,5 ccm ..... . .. ............
Cox Babe Bee 0,8 ccm .....................
Cox Killer Bee 0,8 ccm ......................
Cox Queen Bee 1,2 ccm ...................
Cox QRC 0,8 ccm .............................
Cox-Dragonfly 0,8 ccm .....................
Cox Texaco 0,8 ccm ..........................

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

BRÆNDSTOF TIL COX
15% Nitro Glød (Cox) .......................0,5
15% Nitro Glød
...... ...... 1.0
20% Nitro Glød (Cox) ......,................ 0,5
20% Nitro Glød (Cox) ....................... 1,0

(Cox)

I
I
I
I

Speed 61 F HELI
10,00ccm kr.2100,-

Racing 80F AERO
12,00ccm kr.2100,-

270,00
475,00
270,00
395,00
395,00
625,00
465,00
225,00

285,00
535,00
290,00
340,00
285,00

Racing 61 RV Heli
10,00ccm kr.2165,-

Racing 61 RV HeimA/ario
10,00ccm kr.2495,-

Racing 61 RV Heim-UNl/Sitar
10,00ccm kr.2845,-

55,00
235,00

36,00
63,00
43,00
74,00

NYHED
,55 ccm med
ugleleje

Flysimulator
med dansk
brugervejledning

385,00

PAW DIESELMOTOR
PAW 0,8 ccm Vintage CL Br ............. Stk.
PAW 0,8 ccm ..................................... Stk.
PAW 1,0 ccm ..................................... Stk.
PAW 1,0 ccm BR-2 ........................... Stk.
PAW 1,5 ccm DS-3 ........................... Stk.
PAW 1,5 ccm Contest-3 ......... ......... Stk.
PAW 2,5 ccm DS-4 ........................... Stk.
PAW 2,5 ccm DS-BR ........... . ......... Stk.
PAW 2,5 ccm Contest-4 .................... Stk.
PAW 2,5 ccm Good-Year .................. Stk.
PAW 2,5 ccm Good-Year .................. Stk.
PAW 3,2 ccm DS-4 ........................... Stk.
PAW 3,2 ccm DS-BR ......... . .......... Stk.
PAW 4,75 ccm m/dæmper .... .......... Stk.
PAW 5,7 ccm m/dæmper .................. Stk.
PAW 0,55 ccm R/C BR ..................... Stk.
PAW 0,8 ccm R/C ............................. Stk.
PAW 1,0 ccm R/C .................. ......... Stk.
PAW 1,0 ccm R/C Vintage ....,........... Stk.
PAW 1,0 ccm RiC MK-ll BR .............. Stk.
PAW 1,5 ccm R/C m/dæmper ........... Stk.
PAW 2,5 ccm R/C m/dæmper ........... Stk.
PAW 2,5 ccm R/C BR m/dæmper...... Stk.
PAW 3,2 ccm R/C m/dæmper............ Stk.
PAW 3,2 ccm R/C BR m/dæmper...... Stk.
PAW 4,75 ccm R/C m/dæmper ......... Stk.
PAW 5,7 ccm R/C m/dæmper ........... Stk.

325,00
265,00
265,00
445,00
325,00
360,00
350,00
430,00
395,00
565,00
660,00
375,00
455,00
525,00
525,00
480,00
325,00
325,00
385,00
375,00
420,00
445,00
525,00
470,00
550,00
610,00
610,00

TAMIYA TILBUDSAVISEN'95
Har
du
ikke
fået
den
- så ring og vi sender en til dig.
Blandt
tilbudene
er igen Grashopper ll,
Disse byggesæt leveres komplet
Blitzer Beetle
med fjernstyring, lader og kørebatteri
og Stadium Blitzer,
BLITZER BEETLE
men også F-l Biler
TILBU?
og nogle af de velkørende forhjulstrukne
modeller.
er nu klar

GRASHOPPER

II

TILBUD 1548,

STADIUM BLITZER

Alle priser er incl.25To moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.OO - 18.OO.LØRDAG EFTER AFTALE

Her kan du l<øbe

dit modelflweudstyr:
Nedenfor bringes en liste over hobbyfohandlere, der har et særligt udvalg af modelflyveudstyr.
Såfremt du ikke finder din forlrandler på listen, eller hvis du i øvrigt finder fejl i denne; så st<riviit
Modelflyve Nyt, Nørrevænget 3, 5762V. Skerninge, eller ring på tlf. 62 241255 idagtimerne.
PROXXON
Kvalirets hobbyværktøj

Siden 1948

-

-

-

-

HøjefTektive glas- og kultiber props2,3 &,1 blade.
De er dlre - men del bedste der kan fås !l!
{trg$ kun hjen påbesrillingl

lIODliL rt ll0llllY

Great Planes - WWI

-

-

balsa

finår

-

rør

tråd

Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tlf. 33 14 30 10
N,4a.,

få et tilbud!

BOLLY PROPELLER

-

silicone
lim
værktøj
bygge- og skalategninger
til lly og skibe m.m. Vi har det fornøjeligt i

trælister

og

Byggcsæt. shonkits. tcgninger og tilbehor ril
hl.a. P-38. F,lIi Corsair.m.fl.

med samme familie bag diskenl

-

lil priser du har råd til - ring

P-34 LIGHTNING

F\ing

materiale.

Egen import al JAMARA, GBAUPNER, KYOSHO
OG MlH. Ring efter gratis materiale. Alle dage 10-

& ll m.m.fl.

1610

Gratis

med prigsgaranti.

F.S,M,
5-1 .

TIL DIG:

pr. postordre

21. Vi sender overalt. NYBOHG MODELHOBBI
Christianslundsvej 47, 401 69956 - Tlf./Fax

Scalc Models

Rodorrc tlf. 36 70 01 7l ni.-fre l5-19

6531 6056.

ti., to., fre. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket

Øvrige Sjælland:

l. C. Communications .......................31 17 03 33
Folehaven 12, 2500 Valby

75 13 08 47

R/C Modelcenter ApS ......................42 28 66 00
Thorsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 Hillerød
Pitch
........44 82 19 48
Kattehalevej 11, 3460 Birkerød

................
Akku s kkerhed med
ECA Accu Kontrol Mkll

[#fi:?].".r588'
TILBEHøR
M.M.

Vi sælger

FLY VIDEO

Medelblrej

BILLIGST I DANMARK
I NYBORG

Kun l55,-

{{ilffi

ECA lvlarkeringslys gør
din model naturtro
Kun 185,-

RoDovREvEJ 47

illlllllffi I 1|lililililr

..........97 52 43 66

Notrevængel 1 06

... 86 21 36 15
, 80OO Arhus C

KOM OG FÅ EN MODELSNAK

86 94 60 88

ALTID VARM KAFFE
MANDAG 14 - 20 ,t,

ffi#ft i;_i;

86 32 66 03

31 41 2ee8

.. 86 82 01 68

Modelfly

Hobby

Mini
31
Tårnvej 303, 261 0 Rødovre
Flying Scale Models
36
Medelbyvej 54, 261 0 Rødovre
Centrum Hobby & Cykler .................43
Byvangen 1 8, 2620 Albertslund
32
Ulspilsager 1, 2791 Dragør
Lyngby Hobby Nyt ................... ......... 45
Torvet 9,2800 Lyngby
Dansk Hobby, JS
45
Lyngby Hovedgade 36,2800 Lyngby
Cockpit Video v/Ole Nielsen ............44
Tjele Al16 12, 2800 Dragør

............

Take-Off

Teknik

41 50 46
70 01 71

6232 10
53 88 28
87 02 10
88 89 87
98 37 96

FLY-BIL-BAD

Holte Modelhobby
Øverødvej

ll

.2840 Holte

Erik Skou
Telefon: 42 42 01 13

A.PJ. Skala
SPECIALE: BALSA:

44 99 00 30

..75 61 60

11

PLADER-LISTER-BLOKKE
Nordvænget 12, 3520 Farum

Josti

Hobby

42 33 54 69
Blommevang 2, 3550 Slangerup
Onkel Buchs Legetøj ........................47 38 39 59
Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund

Roskilde Modelhobby

......

.......... 98 13 62 63

42 37 06 22

Clermontsgade 10, 4000 Roskilde

Hobby
...........57 67 30 92
Flywood
5373 66 22
Ringstedgade 16, 4700 Næstved
Hobby World
........... 58 35 12 30
Langelandsvej 9, 4220 Kotsø r
Jupiter Hobby
.......... 53 41 21 22
Jupitervej 9, 4500 Nykøbing Sjælland
J/L Hobby
534637 20

98 51 21 66

Witzel

Sct. Hansgade 38,4100 Ringsted

Byvej27,4532 Gislinge

Bornholm:

98 52 02 55
98 52 05 65

oo"/l-TfKtVlK
t--

---I

Olal Aakermann Aps ........................ 53 95 17 28
Sydhavnsvej 1 -3, 3700 Rønne

Mariendalsvej 105
9900 Frederikshavn

Fyn:

.............
Hjørnet

Odense Hobby
Kongensgade 48, 5000 Odense
Farve- og Hobby
Klosterplads 4, 5700 Svendborg

Telefon 98429022

66 1221 04

6221 31

Til forhandlere af modelflyveudstyr:
På denne side kan du få en ,,fagtelefobogsannonce(:

31

Ti.-Fr. ml. 15.30 - 18.30
P.E.J. Hobby

..,...98 48 14 77

Havnevej 10, 9970 Strandby

Ring på telefon 62 24 12 55
for yderligere oplysninger.

Direffie importfra

ErnuFner

af hele Deres hobby.program,

,,

\ rAlRlcl-l
I Rotor-sirrsterrre
Ur-rri sfreich

I

-l
HELE VARIO PROGRAMMET
..

F1115 FUTABAservoSl4S

Fl116

8009
8800
8015

SKYFOX,iast-færdighetikopter..........,...........
K0B0LD, fasrfærdig helikopter, træner ........,
EVOLUT|0Ntrænertit3Dftyvning.........,.........
1002/15 SKY FOX l\lEMNlK ..,.... ..............................,..
1002/14 3PLUS4MEKANIK.............,,..,.,..............,,.,.,.
10NG RANGER 11 KROP ...............................,..

5005
7008 FLASHspeedkrop

Kr.5670,.
Kr.3100,.
Kr.6300,Kr.5031,Kr.4611,Kr.

j890,-

........ Kr.20SB,-

Hele VARIO'I program
føres med alle smådele.
4450
4449
4451
4452
4453
44s4
aa57
4618

UNI.EKSPEBT MEKANIK , . ...... .
UNI.EKSPEFT ueXnrutf m,r occÅ OS Åctcr
UNI STAB 60 Trærer sæ: .
JET FANGEB krop tri UNl-l,lEKANiK . .

LOCKHEED2S6kroptil UNI [,1EKAN

(

SLI[4LlNE60kroptilUNlMEMNlK...
TRA'NER UNr-E-EfiRo mekan
HE M EKSPEqT ME(ANIK

S29I5
s2901
52902

..

...

^

FUTUBA PBO I\4EKANIK ....
FUTURATRAINER .........................
FUTURA ROYAL KROP .......,..,,

Kr.3100..
Kr. 4800.Kr. 995..
Kr.1400..
Kr.1550..
Kr.1450,.
Kr. 4500,Kr.2490.-

1822
1853
1850
1821
87261

OS I\4AX 6l SFN lille top, TH karb. ...,.,., ........
OSI\.4AX61 RX-HGlilletop,608karb. ...........
OSt\.4AX61 RX-HGstortop,608karb. .,.......,.
OSI\.4AXFS91 4takstmotor'1sccm ...............
ROSSI R61 HELI IUoTOB (flere udgaver) ...,..
NOVA ROSSI C60 lOccm HELI motor .............

1607 OSkarburatorTH

Kr. '1600,-

Kr.2200,Kr.2300,Kr.2495,Kr.1800,Kr.2999,-

...,...,,. Kr. 625,'1857.20 0Skarburator60H ......,.......,............................ Kr. 975,ROSSI gløderør 4-5-6
lra Kr. 23,1682 OSgløderørtypeBfor2-takt ................... .... Kr. 42,.

1680 0Sgløderørfor4.takt ............. Kr. 60,.
1659 0Sgloderorsnoglekryds ............... .. Kr. 42.1355 GloderorskabelGFAI.IPNER. . . .... Kr. 51.FCSSI loccm uJsl3C. "ger
fra Kr. 399.z?aia AEFCSY'.iO2C ! 5 ::'
Kr. 35016:a C:,i-:\:i:1:'s-::-::i::Kr. 392..
GIAUi\i3

GF( S-:':;r

A

4682 59
I J4b

ers;::

g G:-K (giasrib€1 66 cr S.:.:n
Plastrk hale:olorb aoe HEtlrl .. .
Kulf ber halerotorblade HEIM .......

..

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

....

F1117
F1257
F1103

.... Kr. 198,.
.... Kr. 225,.... Kr.

499,.

FUTABAseruo55101... ... ... Kr. 499,... ... Kr. 625,F'1104 FUTABAseruo59101 .......
. .. . .. . . Kr. 875,F1201 FuTABAgyro G154
F1202 FUTABAgyroGl53BBliniær . ....
.. Kr.1550,3285 GRAUPNERPIEZoGYRO ... ....
.... Kr.2150,3286 GBAUPNERomdrelningsregulaiof . .. ..... Kr.1250,3287 GRAUPNER ELEKIFO-HELI kcnlrol ...... Kr. 1750,.
F4030 FUTABASENDERATTACK-,1m rccl 2seruo . Kr.'1599,.
F4021 FUTABA SENDER FCl 6 m rci c! 1 seryo .. . Kr. 2650,F7040 FU-I-ABA SEi'.iD:q :Ci I V3 Fi-LS rcdi. - 3 ser. Kr. 4650,F8013 ;!;4tsÅS!\Ci?:C23V3:a-k:qed ......... Kr.8900,F0925 F:.-Å3Å r,lClTACiq i' j 23 Fi!,1 . .... . . ... Kr. 975,.
;3-c5C :--Å3{ r,lOlTÅC:a t-l33 PFtl
... .. ... Kr. 840,.

:a!2r :;i:l,,,cft;c:q
:^.:: : '-j:l r!'01;;G:t

?.i29
?-,33

Fc''t
. .......
pc!,1 . ... .......

::-C:::::':=.- -: -i-i_:::f,1 U\
:c,":r::-: : '2 \'::

I10..
550,.
67.-

SlcarlaEer af tloehrrsde

230,-

REFLEX helikopter. og lly-simulator for PC 386 etler støF
re. l\4eget naturtro med mange muligheder .... Kr. 2800,.
Dansk oversættelse
Kr. 200,.
Ring for yderligere oplysninger.

Kr. 6275,Kr. 6985,Kr. 2500,-

..... Kr.'180,.

...

FUTABAseruo5100 ....
FUTABAseruoHEL|S300l ...
F|TABAseruo HELI 59202, den ny 9201

et

Kr.1350,.
Kr..1110,.

Kr.

.

Kr.
Kr.

61,.
280,-

256,.

HELIK0PTEBE

45FS

GRAUPNERHOVEDKATALOG4SFS94/95.... Kr.

30,99,-

00001

GRAUPNER MlNl KATALOG, DK, 100sider.... Kr.
vAFlo's HELI KATALOG, nyt, 200 sider ..,....... Kr.

99,-

Baisalræ

rn
5p:i::

I

bedste ANDINO kvalitet,

-

10,-

prisen er baseret på køb af

0mrn 10x100cm ....,.....
. ......
5mm lOx10Ocm ............ ........
2Cr- 10x103crn
........
1

i

:C-a 1!x1C0r.:lr-'0\1Clcr
50ra lCxlClc:
100rr 10x100ca

.......
.. ...

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

...... Kt.
...... Kr.

Kob a{ pakke med 315 stk ba.sapiade.

.

7,-

8,.
9,.
10,11,12,16,.

...... Kr.1990,.

40x 1 mm, 100 x 1,5 mm,80 x 2 mm 50 x 3 mm.
20x4 mm, 15x5 mm og 10x 10 mm.

Kr.

CYANO lim i 3 tykkelser ........ ....

GRAUPNEB JAVELIN, god kunstflyver for 8 ccm motor.
Hurtig-byggesæt med beklædt krop og vinger, - saferinger medfølger (billed)
Kr.'1050,.

QUICK-SÆT FÆRDIGBEKLÆDT med staferinger tit hurtig samtinq:
6209
6210
4676
4683

GRAUPNEB MDETT 10 m/motor 1,76 ccm
Vrngefang 1 12 cm

Kr. '1290,-

GRAUPNER KADETT 25 m/motor 4,1 ccm
Vingefang 1 20 cm

Kr.1690,.

GBAUPNER

SAI\,4MY

for 4,1 ccm motor

Vingefangl295cm

GRAUPNER TBAINER 40 (billed) for 6,5 ccm moror
Vingefang 140
.. .... .................. Kr.1'130,GRAUPNER TRAINER 60 for 1 O ccm motor
Vingefang
..... Kr.1312,.

cm

6208

...................... Kr.129S,.

180cm

Kr.

1425
1426

0S MAX 25 FP 4,1 ccm for SAMI\4Y ........,.,,,...

1421
1849

0SMM40FP6,5ccm ................,................. Kr.

750,-

0S irAX 60 FP 1 0 ccm for TRAINER 60
incl.

1635

650,-

0SMM3SFP5,9ccmSPECIAL-TILBUD ...... Kr. 560,-

udstødning

...... ...

..

GR4UPNER1i11estarter,..,...............................

JOSTI- HOBBY
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Tlf. 42 33 54 69 - Fax 42 33 59 51
Tlf . tid: Man.-tors. kl. 9-12 tredag kl. 9-16.

Kr.1146,-

Kr.

320.-

6204

GRAUPNER JU 52 fly for 3 el-motorer
Vingefang 150 cm

6207
4299
4679

onÅupneR utt'tt vtpen, vingerang zz

4685
4277
2909
4684

6070
3286
2863
2861
3320
3321
1794

;

Kr.914,...

...

GBAUPNER l/ERL|N, vingefang 139 cm ........ ...
GBAUPNERTIPSY vingefanq 110cm .......... .
GRAUPNER KLEI,4l,4. vingefang 130 cm ... .... .
GRAUPNER BENNYsvæver, vinget. 150cm .....
l\4oloropsats for BENNY . .... ..... ....
GBAUPNEB PABTENAVIA P68 C VICTOR
Vingefang 1 33 cm for 2 el-motorer

GRAUPNER motorsæt tit JU 52
incl. 3 motorer og 3 propeller ........ ..............

GBAUPNERSOFTSW|TCH15.............

...

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

357,-

Kr.

850,.

Kr.

357,.

...... Kr.

GRAUPNEF RC MtNt SWTTCH 40 .. ... . . ........
GRAUPNER PoWEB [/0S 16 ,.... ......... ....
GRAUPNEB SPEED 400 EACE EL-|\,4OTOR . ....

....

Kr.
Kr.

Kr.
GRAUPNERSPEED4006VoItEL-tilOTOB ...... Kr.
GFAUPNERSPEED400T,2VoItEL-MOTOR .. Kr.

kte

i m port

f ra G RAU P N EB,
UABIOogROBBE.
Bet ti I ænd ri ng e r f orbe h o lde s !

D i re

28,-

499,.
680,748,538,-

135,.

530,360,-

520,.
59,-

s9,S4,-

tr579r-
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