Multiplex fra midtsiællands Hobbyhandel
fjernstyring fra Witzel Hobby medfølger der dansk
brugervejledning til 3010/3030 - 2010/2020 - 1010/1020.
- Så er det nemt at komme i gang med computerfjernstyring!
Ved køb af MULTIPLEX
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Sa længe lager haves medfølger
kanal 5 og 6 til samme pris,
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Oprydningssalg af byggesæt
1.

Model Tech Trainer 40 H med

1. SigCitabria
1. SigKavalier
1. SigMidstar40 ...

krængeror

l.SigClippedWingCubl:6...
l.SigClippedWingCubl:4...
l.SigLibertySport.
1. ModelhobCoyoteOlimpig
1. MPXTommy

. . . . kr.

......kr.
.....kr.
.......kr.
.....kr.
...,.kr.
.......kr.
........kr.
.....kr.

700,800,-

450,600,-

600,1400,1000,-

350,850,-

1. V|COMTE1915

..

1. FlairEtrichTaube
1. FlairFokkerTriplan
1. KrikBUlS0Student
1. DynafliteButterfly
1. Hobby Schack SST 40 Trainer
1. GraupnerTaxi ll .
1. RobbeCharter

.......kr.
........kr.
.......kr.
......kr.
........kr.

.

. . . . kr.

........ kr.
..........kr.

Nyt Flair sport-vandski fra kr. 220,00

450,650,1 150,950,600,475,600,550,-

- 250,00

Ferielukket fra 21. juli til 4. august !!!
For folk, der ikke længere lever

Flair Cub
Trainer/
Vingefang
185 cm
med skurnvirge
til 4 kanaier.
med tank. hjui.
hængsler m.m.

969,'

stenalderen ...
Fjernstyring, modeller
og tilbehør
... som gør modelspoft
til fornøjelse

sportsmodel
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i

Nu med dansk bysse,,,ejiednins
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1.985,3.095,3.145,3.245,4.195,-
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kr.
kr.
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KYO21302W CONCEPT30SR-XmMebra32F-comp.

KYO21361

CONCEPT 60SR . . .
KYO21361W CONCEPT 60SR mMebra

61F

KYO21361O CONCEPT60SHm/OS61SXH

KYO3546

..
.

CONCEPT EP m/LeMans AP36 .

To nyheder på radiofronten er nu på lager!

.

.

......... kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

KYOSHO HYPERFLY

PROFI MC 4000 fra Multiplex
- 12 kanals anlæg. der indeholder en software med et væld af muligheder, hvoraf
bl.a, kan nævnes kanal scanning. hvilket vil sige. al man på displayet kan aflæse
hvilke kanalei'cier er i brug - absc/r.rl kræs far ekspertptlalenl
Pris for Vario
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sæt
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! -'e <cr:e: Ce'(ar sryres rnec et 2-<anals anlæg
1,3:1,':sc::.t et3;.. ........... kr. 1.565,-

Futaba

::-:- - ::: :,::-lære Field Force 7 - har foruden at have faet et mere
:::-- : :. : - --: : sDlay. elektroniske trimknapper ogsa faet softwaren op-

HypediyApache .......... kr.

;':::': - : :.:'-'- rnemorypå8 modeller, erdermulighedlorat isætte
a.-:.:- -,:- ::::- {angemmeOptil 48modeller.
r-1
... 4.385r-

fs\
Disse nye benzin motorer er lige
foreløbirg to stønelser.
Motorerne, der er fremstillet i USA, er
forsynet med elektronisk tænding,
standard dæmper (anbragt så den er
indbygningsvenlig), motorf undament
hjemkommet
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4.295,5.995,7.895,7,895,2.960,-
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1/6sca,spv.165cm,,........kr.
1/5sca,spv223cm .
.........kr.
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1.330,.
2.495,-
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samt springstarter.
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35 ccm, 2,4 HK
41 ccm,3,0 HK

2.125,2.225,-

. kr.
, kr.

Thunder Tiger
motornyhed!
f-iaii
8.6ccm....

TT i51S

kr. 1.620,.

TT F91S 4-ian

....kr.
....kr.
....kr.
....kr.
. kr.

spv. 1600rnm
spv. 1580mm
spv. 1630rnrn
spv. 1650mm
spv, 1770 mm . .
spv.2055 mm ....

P-47D Thunderbolt
kr.

1.385,-

kr,

1 .1

kr.

1.715,1.620,980,1.200.-

kr.
kr,
ta,

15,-

.s.-

F4U Corsair

P-40E Warhawk
P-51D Mustang
AT-6 Texan

Cesna 182 Skylane
Siena Trainer
Sierra Trainer

spv.1524mm
spv. 1524
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1.695..
1.695..
1.695.1.695,1.695,2.185,731,1.330,-

ccn

kr. 2.300,-

INFO-HJøRNET
96 ptisliste er nu udkommet - kan også lås på diskefte
husk at rekvirere den næste gang du kantakter os.

Den nye
-

Vi

holder feilelukket fra d. 15-28 juli.

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

.

8464

Galten

.

Tlf. 86 94 60

88

.

Fax Bo 94 02 Bg

tf,#uul

KomPe#t

0ver

l$ffiil:,
Y

o

(o
Ot

N

'tt:,,l";'jT*1lil
*,,,

*i',?f;,ir:t"'q
t'''
..og
Fæ

alle

jl g.
.,^66dlef,

fornl

ho'Deres

GRAUPNER GmbH & Co. KG
Postfach 1 242' D-7 3220 Kirchheim/Teck

robbe Futaba NW

robbe Schliiter NW

Den nye Field Force 8 sender er her. GcdkerC: a{
Klar til levering f ra din fornancle r.

-ielesye'ser.

D

r

fcrhanc:er kan nu ievere oen helt nye Moskito XXL i næsten 60'er
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I robbes store flotte
hovedkatalog (tysksproget)
finder du alle nødvendige
oplysninger.
I kataloget er nu integreret
helikoptersortiment samt alle nyheder.

Vejl. kr.99,hos forhandleren

Husk

M

- lndenfor modelflyvning

aaetoft

er

fObb9

nu eneste store og kendte fabrikat, der lagerføres og distribueres komplet i Danmark.
Vigtigt, når du skal have reservedele, moduler o.s.v. i en fart!
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SILVER STAR modeller siden 1gO0
Simprop / Sanwa Cygnus er et

,r',helt nyt universal radio

Nye lavere priser på OS Motorer!

anlæg.

Nu er OS motorer blevet
billigere. Du behøver derfor
ikke kobe det næstbedste,
nar du kan få verdens
bedste motor til så lave
priser.
Til maj forventer vi at
kunne levere
den nye

PANDA le',,el.ar nu en serie biler i 1/10 skala. De er alle
Iorsynei niei 1.6 cm:motor med snorestart, 4WD dog
med 2.1cn: ri:c:or- Bilerne måler ca. 40x26 cm. Vægt
ca. 1.8 Kg. 90'" iærdigsamlet, så byggetiden er kort. Bilerne ieve'es red 4WD eller baghjulstræk- og affjedring sa.ni s:cddæmpere på alle hjul. Det er muligt at
kore både oir-rcad og on-road. Nødvendigt ekstraudstyr:
2 kanal R C anlæg. lak. brændstof og startbatterisæt.
Flere sp€endende Panda modeller:
Ring eie, graiis brochure over Panda brændstofbiter.

Cygnus leveres med Der Kleine modtager (JR, Futa-ba,
Multiplex eller Simprop stik).
Senderen kan leveres som standard 4 kanal, der kan
udbygges til 6 kanaler.Ved montering af kassette med

OS-rlo, +4*..ii

lun.ttryuning.]

motor.
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OS FS-52S

LCD panel ændres senderen til et computeranlæg
med mulighed for 3 modeller i hukommelsen.
Ring efter gratis brochure.

Simprop
Discharge

Hirobo Shuttle
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Computerstyret fartregulator

a.
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RS8030MC
S

stærkere hovedramme rned lg:iere .r]onienrg ai r:oic:.
større tank på 250 cm:. stone haleroiorblade og ..nere
præcis styreforbindelse lil halen. Z( modellen har ændret remskive og blæserhjul.
Den nye De Luxe modelZXXhar lryklejer i rotorhovedet,
metal squashplade og -radius arm. Lodret aksel startsystem.
Leveres med den nye OS 32 SX-H, eller Magnum pro
36-H.
Ring efter gratis brochure.

'
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\:tt.regulatoreme QF

er det muligt
at justere fartregulatoren efter dit behov. RS 8030 MC,
8-30 celler,80 A. kontinuerlig. RS 4014MC, 6-14
celler, 40 A. kontinuerlig.
Vi sender gerne specifikationer over Simprop's
faftregulatorer !

hos din fohandler eller mod fimæfuer eller checkfra os.
Simprop hovedkatalog'96 ....,.................... kr. 50,00
Simprop nyheder'96
6,00
OS
............
3,80
Nyhed - Thunder Tiger katalog 96 ............ kr. 60.00
Aviomodelli katalog
kr. 25.00

SILVER STAR MODELS
Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 Ss

kr.
kr.

Prøv først hos din sædvanlige forhandler.
Kan han ikke levere. er du velkommen til at kontakte os.
Vl du besoge os. sa ring i forvejen.

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

H

l.'
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BICHOCET. Fun lly for skrappe kunstllyvningsmanovrer. Reduc6r rorudslaget og du har en trainer.
Spændvidde 120 cm. For3-6 cm3 2-takt eller 6-8 cm3 4takt .......................
kr.

440,00

i

ll

'i0cm3 motor
Spændv,cide 155 c::. Sæfiei indeholder bl.a. spinner,

FAVEN. Sn-.:..i ALrsi:orv iræ.rnodel
hjulkasser og

k;æD3nærKer.

til

kr. 1 .19g,OO

&
En fremragende svævmodel, helt i skum,
Kan samles på iå timer, spændvidde 193 cm, vægt ca,
900 g. t,l 2 {anal fjernstyringsanlæg.
spirjt
kr. 299.00

oi'76
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Kataloger

Spirit of '76.

-:'c: <ai t3 2-":a, t'\':

z =-=t...- -

-

motorkatalog

Ny smart SIMPROP el-svæver! Spv. 148cm, se denne
og de øvrige modeller i SIMPROP kataloget.

GIGOLO. Altvejrs skræntmodel. Kunstflyvningsdygtig.
Spændvidedde 140 cm. Vægt ca. 850 gram. Byggesæf
tet indeholder skumplastkærner, balsavinge, beklædning

og præcisionsstandsede dele. ........................ 4b9,00

TECATE. Flot Bi-Plane til 6 cm3 motor. spændvidde
1 25cm på øverste-, 1 1 ocm på underste plan. Tecate er
let at bygge, da krop, vinger og stabilisatorer kan bygges på et plant byggebord.Tecate har lremragende flyveegenskaber uden tendens til tipstall.
Tecate, pris: Levering maj/juni '96 ............ kr. 1.170,00

Global Gløderør. Kvalitet
Glødeør,4-takt kr.:

til lavpns

............
Gløderør, nr.: 3 Competition kr. : ....................
Gløderør, lang
.
Gløderør, RC med bjælke kr.: ...........,............

kr.:..............

kr.
kr.
kr.
kr.

19,00
50,00
18,00
23,00

AXMO MODELLER
Øfsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
Bing efter gratis GLOBAL katalog!

7

ooo

695,709,803,-

G 34 Aero RC m. dæmper......
cS 40 RC Ring m. dæmper ..:.. . . ...
GS 45 ABC m. dæmper........
S 61 ABC RC m. dæmper.
S 90 Ring RC m. dæmper
S 2000-25 FIC m. dæmper
S 3250-33 RC stor kaburator.........................

MOfDELLER

1112,-

Webra Speed 61 RC LS comp. M.P....,..,.
Webra 40 GT Aer0.............
Webra Racing 80 LS comp. m. pumpe.....................
Webra Speed 120F Aero 2s. pumpe

ft*

1163,1542,1810,2391,-

2578,904,2886,3071,-

OS-motorer til nye og lavere priser.
Nye OS/FX-motorer nu på lager. Ring om prisen,
også på andre motorer.
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m. færdig vinge.
Spv. 1 58 cm

spv22ocm

ooo

WORLID

I{OBBY

m. færdig vinge.
Spv. 142 cm

Færdig bygget. Spv. 196 cm

1O8Or{;

m. lærdig vinge.
Spv. 1 37 cm

Færdig bygget.
Spv. 156 cm

I

495rkanal
kanal

HITEC SERVOER:

NHP Aero
og Heli .................. 995,-

105,-

HS 300 Standard
HS 101 Mini.......
HS 80 Micro
Fås med: MPX - Graupner - Futura stik

Dave Brown med

senderpult........... 1 398,-

215,265,-

Hitec 4
Hitec 6
Hitec Prism 7 u. servo + batteri.................
Robbe FC18 V3+ m. 1 servo....................
Graupner MC 16/20 m. 1 servo.................

995,1325,'
1884,4058,3498,'

ROBBE SERVOER:
140,190,440,-

S148 servo........
3001 servo
900 1 m. klokankermotor .............

kun......
kun.............,......
kun....................

Standard servoer,
med kugleleler,
Micro servo,

modtagere

FO141 Gnar

Færdigmcdel fc: el-;mpeller

Vi sender
som
postordre

ihele
landet

toR -

fra
fra

.........
Hitec
Robbe modtagere................................
Andre modtagere - ring om Prisen!

HOBBY

reRLD

89,129,198,-

515,-

636,'

servo....

2295,Robbe FC 16 m. 1
Graupner MC 14 m. 1 serv0...................... 2314,'
Ring om prisen på andre anlæg!

Longelondsvej 9

4220 KorsØr
Trf. 58 35 l2 30
Tlf.:

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

w/ Birgit og Erik TofT

Modelflyve Nyf 3/96
A{plovning af

Graupner Speed 700 BB neodyn

side 40

r',Xeld Ør'um Jensen.

Miljoafgift pa genbr-ug

Fokker D.VII

side 41

side 10

Benny Juhlin fortæller om en fæl krigshistorie
og giver et oplæg til bygning afen skalamodel
af første verdenskrigs bedste jagerfly, som
også har en historie i Danmark.
R::A\-':'.

DMindendørs1996

.

...

sidel4

P15. Chuckglider, Peanut, EZB og Microfilm
er betegnelsernc for dc klasser, hvori der
flr.r'c.. indendors.

Indbydelse

og

billeder

r:rle præ-.cnt:rtion

til

....

stævne på Sjælland

T[imning af en Stunter
side 16

i tekst

WarPlanesStævne'96

.....

side42

i august.
.

.

side 43

Flemming Pedersen har samlet og oversat nogle
artikler fra amerikanske tidsskrifter om dette
emne.

al
Orientering fra unionerne

J1 .i<

RC-unionen

)loie!i5 ernode i996

side 22

]Iodelfln'eu&rn.r tii
De Baltiske

l:nde

Silkeborg Kommune bygger modelfll'
-

side

]l

side

2l

til bmg ved et stort jubilæumssttevne.

fip"...

side24

.......
RC-unionens methanolforhandlere . .
Stær-nekalender ....
.......
Orienteringogindbl-delser .........
Cl-unionen
FF-unionen
Danskllodeifllr'e\-eteranlJub .......
Frarepræsentantskabsmødet

side 46

side46
side 47

side48
side49
side 52
side 53

side53

Produlitinformation

side 54

.....

side 58

Opslagstavlen

Servo-tape.

ElåStick

.......

side25

Poul Mllller giver anvisning på bygning af
en helt elementær el-drevet model, og indhæftet
i bladet bringer vi en foldeud-byggetegning.

Byggevejledning for 2-Much

.

side 29

.

Tekst og tegninger: Jens Larsen.

"PIL" .

side 31

Hans Rabenhpj har lavet tegninger og br,ggevejledning til denne linestyrede bcgl'nder.nodel
og kunstfl yvningstræner.

Nyt fra LSF

..

Minmodel

.

side 38

.....

Tommy Olsen præsenterer sin Spitfire og sin
Piper Super Cub.

side39

Materiale til Modelflyue
Nyt nn 4 196 skal uære
grenredah,tØrerne i hænde senest den 20. juni,
og til nr 5 I 96 skal det
uære fremme senest den
79. august.

Forsidebilledet:
Spændvidden i modelflywningen er stor - fra impellerdrevne stormodeller af BAe 146
passagerfly (foto: robbe) til F1D mikrofilmodeller med en vægt på ca. 1 gram (foto: Dahl).
Produktion: Per Hassing Christensen.

\æste nummer af Modelflyve Nyt
.^il,rnner den 10. august, hvor vi venter at kunne bringe de for-cte omtaler af sommer':-r-s

n,:.rsc spændende begivenheder inden for modelfly-vningen.

Leder

Tqg godt imod dem!

Pos på!
På forsiden af den lokale avis for

Midt-

og Sydsjælland stod lørdag den 23.
marts overskriften,']Iodelfl1. smadres
med vilje,,. Pa side 7 foltsætter histolien under overskriften De glæder si=

til at smadre deres

modelfl-r- .

I anik-

len kan man læse om nogle modelpiloter, hvis storste l1-st det tilslneiadende
er at "smadre., modelfll-.

Disse or.erskrifter med tilhørende
artikel var resultatet af en journalists

besog på en byggeaften hos nogle mo-

delpiloter. Journalisten fik under sit
besøg meget at vide om glæden ved at

bygge modelfly, fornøjelsen ved samværet om en fælles interesse, de mange afstressende timer på flyvepladsen,
den store tilfredsstillelse ved at se re-

sultatet af mange timers arbejde i luften, det spændende ved at deltage i
konkurrencer, det hyggelige ved at besøge andre klubber, arbejdet og fornpjelsen ved selv at arrangere stævner
og de mange andre oplevelser, vi får ud
afvores interesse for fly.
Men den slags livsværdier fænger
ikke i en overskrift, så derfor blev mo-

delpiloterne fremstillet som en flok
mere eller mindre gale mænd, der kun
ser forngjelse i at ødelægge, hvad de
"har brugt vinteren på at bygge".
Artiklen blev heldigvis fulgt op af et
par læserbreve, så avisens læsere flrk
et lidt mere nuanceret billede af modelfl5-ning og modelpiloter. Men hi-

storien karr lære os at passe meget på i
vores omqang med journalister. Vi kan
som en forholdsr-is

lille hobby bruge

(næsten, ai den PR i medierne, vi kan
få. ]Ien nogle af-journaiisterne har til-

syneiadende en ar'5ejdsform. hvor
"sensationsoverskriiier beil-der mere

end seriøst indhold i art-,kleme.
Når medlemmerne i den s-i;eiiandske klub fremover snaklier med journalister, er 6n ting i hvert faici sikker:

Modelfly falder aldrig ned og gar i
stykker.

PNM
8

Jævnligt kommer der henvendelser her til Modelflyve Nyts redaktion fra
folk, der gerne vil i gang med modelflyvning.
De fleste kommer fra store drenge. Nogle fra en mor eller far til et ungt
menneske, der brænder efter at komme i gang, men som ikke rigtigt har kunnet finde ud af, hvor de kunne komme det. En del kommer fra pensionister,
som nu har fået tid til at tage fat på en interesse, som de har haft hele livet,
men som de indtil nu aldrig har haft tid til at gøre noget ved. Kun en enkelt
er indtil nu kommet fra en stor pige, der var fascineret af flyvningen; nu ville hun flyve modeller, og om nogle år vil vi kunne se hende i cockpittet i en F16, sagde hun, og der var ingen tvivl i hendes sind om den ting.
De har fundet frem til redaktionens telefonnummer gennem et nummer af
bladet købt i en kiosk, eller som de har set på biblioteket. Nogle har nummeret fra telefonbogen eller fra TeleDanmarks oplysningstjeneste. Og alie opringninger er lige velkomne, og det lykkes altid at få formidlet en kontakt enten til den mest relevante unions sekretariat eller til den nærmeste klub
(hvad dette sidste angår har RC-unionens nye klubhandbog vist sig at være
et fortrinligt hjælpemiddel).
Men der er en ting. der er fælles for r-i5ig nlange af henvendelserne, og det
er en ris usiklierhed m.h.t.. hr-ordan de kommel i gang. og hvordan de vil blive modtaget. hr-rs cie bar-e sacian konrakter en klub eller møder op en dag på
fl5-eoladsen. Pa ien ene sicie har nan brug for hjælp til noget, man virkelig
bræncier ior. 03 pa cien anden side er man lidt bange for at komme til ulejlighed - og faktisk har der \-æret et par stl-kker. som har haft dårlige opler-eiser i den retning tdem fandt r.i en anden klub til).
Jeg prøver at overbevise alle om, at modelflyvere er et utrolig hyggeligt og
hjælpsomt folkefærd, som man trygt kan henvende sig til (for sådan har jeg
selv oplevet dem).
Nu er så min appel til slls | "gamle, garvede" modelflyvere: Hælp mig, så
mine ord til de "nye, usikre" ikke bliver glort til skamme.
Tag godt imod dem!
B. Aalbæh,-Nielsen

redaktør

Comefs årlioe
v

pilotmøde

rens løb, og endnu flere benybter lejligheden til at få en snak med de flyvekammerater, de ikke har set hele vin-

teren.
blev - trods manglende annoncering i
Modelflywe Ny.i - det sædvanlige tilI6bsstykke.
Mange piloter bruger dette møde til
at vise, hvad de har syslet med i vinte-

De tilstedeværende hobbyhandlere
så også tilfredse ud, da dagen var gået,

så købelysten blandt piloterne var

til-

syneladende stor.

PNM

Jubilæum

Målestoksfuil i tegningerne

PITCH SIi{L-{ HOBBY har den
juni 1996 har'10 ars jubilæum.
Det stanede

i 1956 med

13.

salg af teg-

ningei'og iribehor fra Brian Taylor og
Dennis Bryant. ]Ien den store interesse fol sxala niedforte hurtigt en forogelse af antaliet af dingenoter og dippeduiter. skalabyggesæt, optrækkelige understel, ducted fan, mærker og
hurdreder-is af andre skalating.
Henr-ik Sommer, der er manden bag

PITCH. folgel konstant udviklingen
inden lor skala, specielt i USA, Englanci og T1-skland. Han konstaterer, at
skalafln-ning har gennemgået en hurtig uririkling gennem de sidste 10 år.
Især er modellerne blevet st6rre. I dag
er skalamodeller på ca.2 m i spændridcie eller derover ikke usædvanlige.
Det var de for' 10 år siden. Ligeledes
har fremkomsten af computeranlæg
gjolt det lettele at tilpasse radioan1æe3er til modellen. i stedet for at flyveler siulle tilpasses anlægget med
f.eks. n:eiarlske iliksele.
I L SA

er'

:-:-i:

stc,t':. ogsa modeller-

oe: Er :rE- t-_c: :: :.1 e: ::ocit tae i
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Super Tigrre er popuiær--

nar modeller med or-er 2 m i

spændvidde skai have skub pa.

Også ducted fan har udviklet sig

med jethastighed. Før i tiden kunne en

Desværre var vi uheldige med de indhæftede foldeud-tegninger af de to linestyrede kunstflyvningstrænere i sidste nummer af Modelfl).e Nyt.
P.gr.a. en misforståelse blev de bragt i formindsket målestok, og det er jo unægteligt temmelig
uheldigt, når det er tanken, at de skal kunne bruges til at lave skabeloner efter til bygningen af modellerne.

Alle Linestyrings-unionens medlemmer skulle
på nuværende tidspunkt have fået tilsendt et nyt
eksemplar af tegningerne i det rigtige 1:1 målestoksforhold.
Æle andre, som kunne tænke sig at bygge en af
de to modeller (eller dem begge), kan gratis rekvirere en korrekt tegning fra Linestyr.ings-unionens
sekretariat på adressen:
Pia Buth Rasmussen
Æmavei 8
9280 Stolvorde

Tlf.

9S 31 91 98.

Fra ]Iodelfl1r-e \1-ts ledaktion skal r.i beklage fejlen. Forhabentiig har den ikke forårsaget alt for
megen ulejlighed og alt for mange ærgrelser..

ducted fan model knap hæve sig selv
fra en 500 m lang græsbane, selvom
den val udstyret med en dolly som understel. I dag letter modeller på op til 6

kg fra glæsbaner.
Yent .3-5 år, så er prisen på turbinemotorer kommet ned på samme prisniveau sc)m ducted fan. Så vil lugten af
jetfuel blede sig på mange modelflywepiaciser'. ibr-udsiger Henrik, inden han

forsrincl.:'
glæcier

i

s:::il

balsastøvet, mens han
de næste 10 år.

B. Aalbæk-Nielsen

redaktør

FAI er også med på
moden
FAI er hoppet ind i den moderne teknologis tidsalder og har oprettet en
adresse på World Wide Web, WWW.

Send et billedet
Efter =: l,l r=-:l..-.-e \rt nu er begyndt
at trr-r.:= :.:-.'=:r,-:ier jnde i bladet, er

den ca:---= :- :'i:.:- ' :i; bladets læse:
re on-r :r: s-.:-:= :-- -:= i::tleder til bladet

-:.::- ..-.-.:-, .,-:.-:-.
llal. i::: =-,:-: :l=:"; :--,::e billeder det -al -,--i:r-: :t =-=- :l : :-- i-1. et rejseminde. a:- ::---'-ta i.-:=--= ::
:l rtorielflv
-..,,r::er
eller a:-i-:. :. :=:- j i.:
lneå
et par --:--:.r-- i;t :i,r-iæ-,.: ' :- '[.:-iecjet.
bleve:

til e:. -r: h-edcts et'c::t<i<-i -,::rf.

Adressen er: http://wwrv. fai.org -fail
Du vil kunne finde de nyeste versioner af FAI's love, sporting code, sportskalenderen, verdensrekorder og meget
mere vedrørende luftsport.

FAI modtager gerne kommentarer
og forslag til forbedringer af rveb'en.
Æle forslag vil blive I'urderet, men de
vil ikke love at svare alle foreslagsstillere.

Så I derude med modims'er: det er
bare at klø på. Modelflyve Nyt hBrer
gerne om DINE erfaringer og om, hvad
DU fanger af n1't der-ude i web-land.

P-\.11

Buth

Torp 1996
juli afholdes for 25. gang det
arli ge internationale modelflyverstævne i Tarp.
Den 28.

Pladsen er egnet for stormodeller,
og der er mulighed for at træne fra kl.

10

til

12. Opvisningen finder sted

k1.

14-18.

Man kan tilmelde sig indtil kl. 11.
Der er stort loppemarked, og Iørdag aften er der musik og dans.
Der er plads til campering for både
campingvogne og te1te.

Kort over tilkørsel til pladsen kan
blive tilsendt ved henvendelse til Max
Hornecker, Th. Thomsen Strasse 11,
D-24963 Tarp, tlf.+ 04638-457.
AI

å+:

Benny Juhlins Fokker D.Vll er en forverig model. Del
kommer ikke helt til sin rel på billederne, for do Mo

Skoloinspirotion:

delflyve Nyts fotogrof Allon Mouritsen rykkede ud,
hovde hon lige så lidt scm ondre kunnet toge hø'1de

Fokker D.Vll
* En fæl krigshistorie
* Et oplæg til bygning of en deilig skolomodel
* Første verdenskrigs bedsfe
- med historie
iogerfly

for, ot der udbrød en snesform midt i opril.

ne konkurrence, blev præsenteret ved

i

Donmark.

et stævne på Johannisthal flyvepladsen uden for Berlin midt iianuar 1918
- altså kun 15 år efter brd. Wright
forste flywning.

Af Benny Juhlin

Fro pindeflYvere til

frygiede lolerfly

Da første verdenskrig sluttede i november 1918, var der sket en enorm
udvikling i de forløbne fire og et hah-t
krigsår - fra pindeflyver til avanceret

Ved krigens slutning var der imidler-

tid sket en enorm udvikling afden fly-

vemaskine, der skulle blive en gave til
menneskeheden. Retfærdigvis må
man jo nemlig sige, at denne nye opfindelse blev grundigt misbrugt i krigens tjeneste, men med krigen blev
den udviklet med stormskridt, og det
er denne udvikling, der for mig er så

kunstflywer.
Flyvningens vugge stod i USA, hvor
brødrene Wright den 17. december
1903 for første gang i menneskehedens
historie fløj med en motorflyver, der
var tungere end luften. Deres første
fl;runing var i en højde af 3 meter. Den
var pa 12 sekunder, og de tilbagelagde
en strækning på 40 meter. Men på denne dag floj de tre ture, og den sidste varede 59 sekunder, og de tilbagelagde

spændende.
Dette med at udvikle flywemaskinen
til et frygtet jagtfly var et kapl6b mel-

800 meter. \Iaskinen hed "Flyer-1".
Den fl5-emaskine. som brd. Wright
har.de udr-iklet. \-ar en primitiv pinde-

semagterne.

maskine set med vore ojne. I lobet af
temmelig kort tid fik de den imidlertid
udviklet til at være er forholdris sikkert flyvende instrument: men den var
dog stadig en pindemaskine. der kun
kunne bevæge sig rundt i lufthavet pa
usikre og korte flyveture. Således var
de maskiner også, som blev brugt i Europa ved krigens udbrud
10

i 1914.

lem alle de krigsf6rende nationer, og
der blev ikke sparet på opfrndsomheden for at opnå herredømmet i luften et herredømme, der da også skiftede og
snart tilhørte de allierede og snart ak-

Hen mod krigens slutning opnåede
de allierede dog at have tilkæmpet sig

det fulde herredømme i lufthavet i
kraft af glimrende jagerfly. Dette var
t1,'skerne rasende over, og de udskrev

en stor konkurrence mellem flykonstruktorerne om at skabe det bedste
fl-r-. så man derrned kunne vende krigsI1-kken i luften.
De fl5.. der blev resultaterne af den-

Blandt dem var Fokker D.VII.
Anthony Fokker var en hollænder i
tysk tjeneste. Han var en dynamisk
forretningsmand, men også en særdeles dygtig pilot, og på hans værksteder
var der allerede tidligere skabt sensationelle fly af ihærdige konstruktører.
En af dem var Reinhold Platz, og selv
om Fokker tog en del afæren for det,
så det var ham, der var den egentlige
skaber af Fokker D.VII.
Der var flere andre fly med i kon-

kurrencestævnet, og vinderen kunne
vente en meget stor ordre fra krigsministeriet og dermed også en stor fortjeneste.

Hvem vqndt?
For tre år siden begyndte jeg at samle
materiale og facts om Fokker D.VII.

Fra nu afdøde Lennart Ege fra Flryevåbnets Historiske Samling og fra
hans efterfølger, major Helld6n, har

jeg modtaget tegninger, fotos og meget
andet materiale om dette fly. Det var
spændende ting, jeg på den måde blev
præsenteret for - bl.a. oplysninger om,
hvordan det gik ved stær.net på Johannisthal flyvepladsen.
Jeg vil citere følgende fra det materiale, som jeg fik fra Flyvevåbnets Historiske Samling:

ii;.iedrs ca;: "' r,iig S-i:r-,,1'c-: tl'dcareal. og det var iiel. cier -:keie clenne

nat.

Man arbejdede. som gjaldt det lii'et.
og det lykkedes at blive færdig, så man

om søndagen ved middagstid omhyggeligt kunne lappe lærredsbeklædningen sammen igen, så ingen kunne se,
at der havde været pillet ved maski-

En

nen, hvilket var absolut forbudt ifglge
reglerne. Selvom Fokker var dødtræt
af nattens arbejde, gennemprøvede
han det lille fly, og deres anstrengelser
viste sig at have båret frugt.
Denne prototype af Fokker D.VII viste sig stadig at være meget manøvredygtig; men nu havde de fået pillet det
lii-sfarlige ud af den, og i de kommende
ugel bler-den testet afTlsklands fines:e frontlinie-piloter. Successen var
h-jemne. for det r-iste sig. at Reinhold
Platzs lille nesten'ærk ganske og aldeles udmanorrerede af konkurrenternes fly'.

Fokker D.VII sejrede stort, og Anthony Fokker fik på stedet en ordre på
400 stk. af typen; men tidsfristen var
kort.

of Donmorks kendtesle flyvepionerer, løilnant (senere oberst) Ludvig Biorkov klor til opvisning i øvonce
i en Fokker D.Vtl ved et øf Donsk Luft Rederis stævnei.

ret kunslflyvning

(Foto via Flyvevåbnets Historiske Somling)
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For at fa så mange fl1'til fronten som

muligt - onsket var 800 stk. i forste omgang - frk Fokliers konkunenter ordre
på at b1'gge flvet pa licens. Det var fabrikkerne O.^{.\\-.. Aibatros. Rumpler
og Pfaiz. der saledes gik i gang med at
bygge Foklier-fl1-. og tilsammen frem-

If
.!

j

-*.

$

stillede de {00 stk. - det samme antal,
som Foklier selv byggede.
f

Allerede

It

i maj måned viste de første

i

D.\iIl'ere sig ved fronten, og flyene
blev fi1-gtet af de allierede piloter. Ved
kdgens slutning var der bygget i alt
800 af dem. Et imponerende antal. En
imponerende indsats. Et imponerende
fl)''
Sa stor respekt havde de allierede
faet for flyet, at det i fredsslutningsdokumentet var anføtt som en betingel-

se. at alle fly af mærket "Fokker
D.\TI,, skuile udleveres til destruktion
hos de allierede magter.

Det var imidlertid ikke noget, som
Anthonl' Fokker lod sig byde. Han var
en handlingens mand. I forvirringen

omkring fredsslutningen
tra*'lede han

b.r

gennem-

en Schrverin og omegn

for tornn-re iader og ubrugte kæiderrrrm. og i iobet alen dag gemte han220

hele fl1-osi Jurl nc:rrel for-;den r'ærktoj og rnaier:J-,cl - :: t'r tt-r-lidrt'. rr!:
de ailiered. prf :-:...: i t..=r 1< ::-:=:.

De opdagede he---r -.:";-. -.: F---^-r=: farten ogsu i:k ...'=: ^ :i . r: -:r:.-1.:-.-:vogne. som han ;1,--d:.
=-=i s::-. i-. ,:
sine materit.er. P. - :-: -=":. --'*i: rr-=l
disse toe fik her. s=;:-.-- s-:-= :::-:
hjem til Hoiland. irg, i"rer kor:r Fokkerimperiet sa til ar være hjemmehorende
fremover.

Fokker i Donmork
Nu begl.ndte forretningsmanden Fokker at sælge ud af de mange fly, som
han havde reddet ind i det neutrale
Holland. I mange lande hørte man om
denne lille, men fantastiske flywema-

skine og meldte sig som købere af
D.\TI.
Ogsa i Danmark rasede flyvefeberen. og en kendt pilot, flyverlØjtnant
John Foltmann, oprettede et civilt selskab. del kom til at hedde
"Dansk Luft
Rederi . I 1919 kom en tyskjagerpilot
ved naln Hermann Griring til Danmark. Dei r-ar ham, der i trediverne
bler- iuftn:rsrral i Nazi-Tlskland. Men
nu kon ra:: for at sælge en Fokker

D.\II.

s,,':l :.:.::r sandsynligvis havde

hugget e:

::ei dernede.

n.:<:le kcbte Dansk Luft
rederi. oE r::r -.-:r i-.'.ikelig over at råDenne

de over e: s: r::ie=e i1-. Ganske r.ist
var der ki-i:l el:.e:s, ,r-€rs. .rg ber-æbningen var f er::.
=e:l :r::l i:nne brrge
det til ooi -siln.er I c-;rs:i-irrhg I'ed
stærner u\-er llele iancier. I :elr-ejen radede Dansk Lufi. Rederi r,\'cr v-- oer.ropersoners L.\.G. fl1'. og nu rejsre ntan
rrndt i hele iandet og lavede store fll--

?c1..='D.Vll nsC LuCvig Blorkov icockpiftef under en gennemflyvning of ,Triumfbueno.
(Fofo vio Flyvevåbnets Hisforiske Somling)

D;r i-:r l::::d--n.i .: ol.,i'-e::: -,-.i

disse il-rleoprisninEer: cicr i';r mdr-!3v
flere publikummer uden for afspærringerrre, end der var betalende indenfor.

Derfor måtte man vise nogle halsbrækkende manøvrer helt nede ved

jorden, som kun kunne ses fra de pladser, der blev betalt for. På den måde
måtte man prgve at få flest muligt ind,
så økonomien ved disse arrangementer kunne komme til at hænge sammen.

En fransk pilot var meget omtalt på
det tidspunkt. Han var opbragt over,
at verdenskrigens dristige piloter ikke
var repr€esenteret ved sejrsparaderne
i Paris. Som en protest herimod og som
en hyldest til de omkomne piloter under krigen fløj han med sin Neuport jager-flywer gennem Tlium{buen.
Herhjemme var flywerløjtnant Ludvig Bjarkov den, der viste avanceret
kunstflyvning ved Dansk Luft Rederis
stævner med deres Fokker D.VII. Han
fik en dristig id6: Sensationen ved op-

visningerne skulle være en flyvning
gennem Tfiumfbuen. En sådan manøwe skulle foregå så langt nede, at
kun publikum på de betalende pladser
ville have mulighed for at opleve dette
spændende g5's.

Man fik lavet to stativer, som biev
stillet op med samme afstand som det
indvendige mår af Tliumfbuen i Paris.
og et tov blev spændt ud i højde med

Tn;nlbuen loft. Det bler- en fantastisk
,-'oletelse fcr publikum. \Iange blev
iok.iet lnci. o,,r Ludvig gennemførte
denne mano\-re adskiilige gange.
Franskmanden gorde det kun en
gang.

Også fqscinerende som model
Jeg er blevet meget fascineret af den
lille, levende og charmerende Fokker
D.VII. Jeg så den i gvrigt ved europamesterskabet i Sydfrankrig i 1989 som
radiostytet model og fløjet på det østrigske hold - den fløjbare så smukt...
Og så al den historie, der er om dette fly! Jeg har fået nogle originale fotos
af den Fokker, som fl6j for Dansk Luft
rederi. Det må have været lykken for
de danske piloter, der fik lov til at flyve den. Fra Flyvevåbnets Historiske
Samling har jeg som nævnt fået meget
historisk materiale, og det gør en lidt
kulret efter at få den til at genopstå
som nøjagtig miniflyver, og den er faktisk nu blevet til en skalamodel i skala
1:5 med et vingefang pe775 cm. Den er
helt færdigbygget, og jeg sgres. at den
er dejlig.
Det er tre år siden. at jeg begl'ndte
at samle materiale om denne Fokker.
Nu er den aitsa færdigbl'gget, og den

venter kun pa godt r-ejr for at blive
proveflojet.
I kommende numre af Modelflyve
N1t ril jeg fortælle nærmere om bygningen af Fokker D.\rII og om flyrningen med modellen.
13
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DM i nden dørs I 99 6':::nr:;:':t'!;x:'rttr't!*:i!!#;:,,,':
Da vi i Taulov Modelflyveklub fra flere
sider var blevet opfordret til at fl1-tte
indendørs DM til et senere tidspunkt,
havde vi i år valgt at afvikle dette års
DM i skolernes vinterferie.
Ideen med at flytte tidspunktet viste
sig at være god, for der kom dobbelt så

mange deltagere, som der var sidste
år.

Hallen, vi skulle flyve i, var en anden, da man i Elbo Hallen, hvor vi plejer at flywe, har fået nye lamper, som
hænger ned fra loftet, og det kan vi ikke bmge. da vore modeller vil hænge
fast i ledninger og kæder.
I ar skulle ri derfor fln'e i en stor hal
i Fredericia. hvor r-i har flojet fbr for al
tilbage. I Hal 4. som den heddei'. er cier
ogsa probiemer med Ianrperne. cia cie
hænger pa siden af de store betondragere, så hvis man er uheldig, kan modellerne lægge sig oven på lamperne.
men da det jo er lige for alle, havde vi
bestemt, at vi skulle flyve i Fredericia
Hallen.

Pt5
Den første klasse, der skulle flyves, var
P15, og der var 9 deltagere. Det viste
sig hurtigt, at de medlemmer, der kom
fra Jgrgen Korsgaards klub på den anden side afgrænsen, havde styr på de-

res P15, og da perioden var forbi, lå
Christian Zarr'bac}l' på 1.-pladsen med
to meget fine flyvninger. Nogle få sekunder efter på 2.-pladsen kom Andreas Zambach, og på en flot 3.-plads kom
Kenny Jensen.
1,4

Chuckglider

EZB

Næste klasse var Chuckglider, og her
var der 8 deltagere. Det varede ikke
ret længe, før det lå klart, at det blev

Den næste klasse. der skulle flyves,
varEZB, og her val der 4 deltagere.

en kamp mellem Jørgen Korsgaard,
Hans Jørgen Larsen og Hugo Ernst.
Det blev en spændende kamp, som
blev vundet af Hugo Ernst med Jørgen

med to fine flyrminger. Kun 2.-pladsen

Korsgaard på 2.-pladsen og Hans JBrgen Larsen på 3.-pladsen.

Peonut
havde kun 2 deltagere: Simon Jonas-

Jørgen Korsgaard vandt klassen

var der spænding om, og den vandt
Hugo Ernst med kun få sekunder foran Simon Jonassen på 3.-pladsen.

Microfilm
De sidste to klasser, der skulle flyves,
var 35 og 65 cm Mikrofilm. Her var der

to deltagere, J4rgen Korsgaard

og

sen og Morten Poulsen. Simon fløj med
to modeller, som blev nr. 1 og 2, og Mor-

Hugo Ernst.
Det kan undre, at der ikke er flere,

tens model kom ind på 3.-pladsen.

der flyver Microfilm, disse store, flotte
Simon Jonossen er ved ot gøre sin EZB model klør.

og langsomme modeller. der flyver
r-undt og lie'ner kæmpemæssige guldsmede.

Jorgen Korsgaard floj to fllvninger

å 12 minutter med sin 65 cm flyver.

Hugo Ernst floj en fin trimflyvning på
ca. 9 minutter med sin 35 cm; men da
motoren blev trukket helt op, og modellen skulle vise, hvad den duede til,

i

#L.'

gik der præcis halvandet minut, og
hvad skete så?
selvfplgelig: modellen la oppe på en af de f.... lamper,

-

og da han med en lang stang skulle for-

søge

at få den fri, knækkede halepla-

net.

I bare ærgrelse over det knækkede
haieplan ville Hugo Ernst ikke flyve
med sin 65 cm model. Jørgen Korsgaard vandt klassen, og Hugo Ernst
vandt 35 cm klassen.
I det store og hele var det et godt og
hyggeligt DM med mange deltagere.
Indendørs flyvning er noget helt specielt, som jeg varmt kan anbefale andre
at deltage i - så vel mødt

til

næste år.

Jørgen Karsgoørd med FID nikroftlmmodellen, som
uden elastikmofor veler co. I grom.
Dens bedsfe flyvetid er 36 minufter og 19 sekun-

der fløiet

Hugo Ernst

Til

i

høire

del.

1986 iCordington i England.
ses

et nærbillede of den

ene propelholv-

Fotos: Dohl, Flensburger Torgeblaft.

Resultotliste:
P15
1. Christian Z:::rbaclt
2. Ardrea: Zanb..ch
3. Kennv Jelsen
4. Christiar E. Th,-,:-ser
5. ]Ior-ter Pou1s.-.n
6. Rune \orgaard
7. Bente Dahl
8. Rasmus Ernst
9. Peter Thulesen

199

sek.

llltr 5..4.
- i . i..1.
1.,:,--

ilr

.=;

ser.
12-1 -.ek.
116 sek.
24 sek.
l2S

Chuckglider
Ernst
2. Jorgen Iiorsgaard
1. Hugo

3. Hans Jorgen Larsen
4. ]Iikael Ernst
5. Sin.ron Jonassen
6. Jlonen Pouisen
7. Rasnus Ernst
8. Be:lt..Dahi

64 sek.
62 sek.
56 sek.
46 sek.
40 sek.
39 sek.
38 sek.
30 sek.

Peanut
1. Srmon

Jonassen

105 sek.

Jr-'l.isS:it
:. Jl :-.:- ? .- :::.

2. S:1,,:r

E

60 -.ek.
.

j .r -;.

zB

^. irr:-:: K :^.;-..-.-r"i :-- ::--: I-::_.'). Hugc, Ensi
-= :::-:-. -S .=_<.
3. Simon Jonassen i+ n:in. r_,: s=s.
4. Hans Jorgen Larsen 1 min. 5tl sek.

35 cm Microfilm
1. Hugo Ernst

1

65 cm Microfilm
1. Jørgen Korsgaard 24

min.

38 sek.

min. 16 sek.

To Peonut-modeller, t.v. en Piper
de1 hør ikke kostet op, men motoren er længere end modellen for ot
.Cub kunne Iå flere omdrei,ninger og læ-ngere flyvetid. T.h. bliver Simon Jonossens Nesmj-th Couger frukket
op i et
specielf stofiv. Modellens bedste flyvetid blev 53 sekunder, hvilket er meget flot.
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Et lille udsnit of kæmpemessen

Niirnberg Messen

Kyoshos stond

lidt fro oven fro
Foto: Arild Lørsen

set

Ailld Lorsen, hor værel til NArnberg Messe.
foreslillet mig, ot del vor. Men denne mes-se,.der.finde.r,sfed hvert
hovde
Jeg ved nok egentlig ikke helt, hvod 1eo
47.,
ror"det
den
der blå, ofhotdt - dækker olt indenfor hobbyortikler, legetøi
ai Jrkring frrti" ugJi februor'- i or
og gør4et-selv ting.
Deres udsendte medorbelder, RC+edoktør

Ni.irnberg har over 500.000 indbyggere. Det er det samme antal, som man
forventer vil passere de 5 hovedindgange i løbet afden uge, som messen
varer.
Byen er den betydeligste industriby
i Bayeren og er en af T)'sklands meget
interessante gamle byer med en middelalderlig bykerne. Hele denne gamle
bykerne blev ødelagt under 2. verdens-

Det skal siges med det samme, at
det er en anstrengende tur, men det
var anstrengelserne værd.
Der var mange ting, som straks ved
ankomsten gjorde et stort indtryk på

krig. IIen alt er nu genopbygget.

den anden.

Byen er bl.a. også kendt for sin lege-

tøjsproduktion (heraf navnet Ni.irnberg Kramt

Vi ankom til ]Iessen fredag morgen
den 1. februar efter at har-e kort det
meste af natten.

Vi er Søren og sonnen Jesper fra
Avionic og undertegnede. Jeg harde
været så heldig at få lov tii at kore
med, og et længe næret ønske om at
besøge Niirnberg Messen gik
delse.
16
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opfyl-

mig. For det første det kæmpestore
område, med de store haller på i alt
83.000 m'og de store parkeringspladser, hvor der kører gratis busser i pendulfart fra den ene ende afpladsen til
Det er meget stort det hele, og man
bemærker de mange kontrollører og
den tyske grundighed, det hele st1'res
med, de mange m/k'er med deres mapper, herrerne i slips ogjakkesæt og damerne i fint tØj.
Det er en messe fortrinsvis for forhandlere, men hvor publikum har adgang i rveekenden.

De forskeilige hobbyÅegetBj-områder er fordelt pa 7 store haller. Katalaloget er på næsten 1.000 sider, og der
er 2.652 stande + 780 firmaer. som står

på venteliste. Standene dækker alt in-

denfor hobbyartikler, gØr-det-selv og
alle former for legetøj, dukker og meget mere.

Den hal min interesse drejede sig
om, var hal "L" med alt indenfor RCfly, både og biler. Her udstillede 503
firmaer.

Vor der nogen nyheder?
Et spørgsmåI, som folk altid får stillet,
når de kommer tilbage fra Ntirnberg
Messe, er: "Var der nogen nyheder?" og

det har tit undret mig, at man ofbe svargds; oNej ikke noget særligt".
Men efter nu selv at have set hele
dette menageri og efter mange samtaler er der efter min mening så mange
nyheder, at det er ikke til at overskue.
Derfor det lakoniske svar.
En ting, som var gennemgående for
mine samtaler med forskellige hobbyhandlere, var, at nok er der mange nyheder, men producenterne - og det sy-

nes mere eller mindre at r'ære dem al-

le indenfor vores branche - kan ikke

overhoide ler-eringstiden på de mange
nyheder. som de reklamerer for, og dermed opstar frustrationen for vores for-

handlere.

Bestiller man f.eks. flere af de enkelte firmaers nyheder på messen, er
det ikke sikkert, at varen leveres til tiden. Iflg. flere af de forhandlere, jeg
talte med. kan det i grelle tilfælde
\'ære. at varen slet ikke leveres. Det er
meget frustrerende for vores forhandlere og kunderne derhjemme. Kunden
kan ikke få den vare, der er bestilt, og
hvem får så skideballen? Forhandleren.

En af grundene er, at vi er så lille et
Iand, og vores marked er ikke særlig
stort. Hvis så et af de store frrmaer får
en kæmpeordre fra f.eks. USA på flere

tusind byggesæt eller lignende, kan
man nok se, hvem der først får sine varer.

Nrirnberg Messen er som før

sagrt

fortrinsvis for forhandlere. De kan her
få en snak med de forskellige producenters/firmaers repræsentanter om
deres salg af frrmaets produkter. Samtidig finder der en dialog sted, som kan

gå pa, om der f.eks. er noget, man er
utilfreds eller tiifreds med. om man

har solgt nok af firmaets produkter
os\r.

Det er derfor nogle meger harde dage, vore forhandlere er igennem. hvor
de løber fra det ene mode til det andet.

Der er noget/ mon må lære!
Inden jeg fandt ud af, hvordan man
skulle gebærde sig i disse kredse, var
der gået en del tid, for der var så mange ting at kikke på. Jeg samlede bare
kataloger og brochurer ind på må og få

og i det omfang, jeg kunne nå det og
overkomme at bære det.

fik en lille samtale med deres exportchef, fru Anny Kreyscher, som er dansker, men tysk gift, og dernæst til Sim-

props stand. Efterhånden syntes jeg,
at nu kunne jeg snart ikke klare flere
samtaler. Men desuden var der alle de
andre firmaer som Aeronaut, Jamara,
International Hobbycraft Co. Inc, Webra. Hirobo. Goldberg, Ikarus og m.fl..
sornJeg bare l-rar-de kikliet ind ti1 og ta-gei deres brocnurer og kataloger. som

de flesre titfæl<ie la

int

i

ft.enime.

Et nærmere eftersyn
Men her er lidt af det nogle af firmaerne viste og havde i deres pressemapper.

Et gennemgående træk for de forskellige frrmaer er, at flere af svævemodellerne er konstrueret i to versioner, en til svæveflyurring og en til el-

flyvning, samt at el-modeller fylder

Men hjemmefra var jeg blevet inviteret til at komme og hilse på nogle af
Kyoshos folk. Det var nok en medvirkende årsag til, at jeg i det hele taget
fik mig taget sammen til at tage til

Groupner
Birdy:

var dog noget stØrre end Kyoshos.
\-eii ankomsten til Kyoshos stand,

Spændvidde 1780 mm og længde 98b
mm i el-version og 1030 som svævemodel. Kropppen er af glasfiber og med
færdigbyggede dele afvinger og haleplan, som blot mangler beklædning.
En SPEED GEAR 400 motor anbefa-

Nrirnberg Messe.
Kl.oshos stand var meget Hl-tec'et
med en masse spejle og med første sal
ligesom hos Robbe, men Robbes stand

bler'-ie3 bedt om mit visitkort; men et
sadan har -jeg ikke. Efterhånden gik
det op lbr rru_s. at det bare var en nød-

vendighed. eliers skulle jeg til at forklare en hel ::asse. og allerhelst burde
jeg hai-e aial: en rid i forvejen.
Jeg r-rsie d=-t,r brer-et frem fra Kyosho og f,li aita.: rjC:il ræste formiddag
jeg or-er til Robkl. 11.00. De:eier
=.i Perer \Iaaetoft.
be og fili en a-iale nei
Peter er den darLske imp,tncr af bl.a.
Robbe anikler. Her fik-ieg en aiiale til

kloklien 14.00.
Nu r-idste jeg. hr-ordan man glorde.
Derfor gik turen til Graupner. hr-or jeg

mere og mere.

rrltiirr:ia'.liitt:9

::::.:.a.::)):

F.cKltH ,l

t:
:l:.--Yj

les.

V.EXPERIENCE:
En konkurrencemodel

i

F3J klassen

med en spændvidde på 3370/3680 mm
(med vinglets monteret). V-hale og
med skumvinge beklædt med abachi.

Til h6jstart, skræntflyvning, elektroflyvning og flyslæb. Profil: Selig 3021.
Kan elektrificeres med en Ultra 16008 og 14 celler.

Cap 231 EX:
Kunstflywningsmodel med en spændridde på 1620 mm og en længde på ca.

1335 mm. Flyvsl'-gt ca. 3000 g. Et
træbyggesæt med meget gode flyveegenskaber og bedst egnet til kunstfl;.'l'ningsmodel.
Modellen er beregnet
ier en 15 cm'flrrtakter.

til

en 10 cm,'el-

17
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Folos: Arild Lorsen.

ME 323 Gigant fra 2. verdenskrig.
RC-elmodel med 6 stk. 380 motorer og
med 7 eller 8 celler. Spændvidde på

1666 mm, længde 860 mm og flyve-

vzegt ca. 1650 g. Modellen er i skala
1:33. Den kan åbne næsen, således at

et par lastbiler kan være inde i kroppen. Det rigtige fly havde et vingefang
på 55 m, og fuldt lastet vejede det 54
ton.

Computer-SYSTEM X-3810
16-kanals (8) Mikrocomputer. Et fiernstyringsanlæg for "professionelle" RC-

piloter

-+ -*
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ned aerocirnaroisk udforrnning

meci goie ;i5-eegenskaber. ogsa til
kunstfln-ning. Let todelt krop af glasfibel med hvid indfarvet overflade. Til
indbygning af den "lille" Heim uni-me-

kanik 40.

OS MAX 140 RX 23 cm'

Denne nyudviklede motor er specielt
til F3A piloter. Motoren har en h6j
ydelse ved forholdvis lave omdrejninger.

og begyndere.

Senderen er med højoploseligt grafik-displar- og en problemlos proglami:er--13:. L cistl-rer med en nvudr-iklet

Multiplex
Flamingo 2001
RC-sr-ær-er med en spændi'idde pa
2850 mm og en i'-lopslængde pa 1345
mm samt en \-æq-i pa 2300-2600 gram.
Profil: HQ 3.2 11. rnodificeret.
Nzesten f;erdigbl-gget model egnet
til aile former for sr'ær-ekonkurrencer.
Flamingo 2001 kan bygges med winglets. I eh'ersionen hedder den Kranich.

Profi mc 4000
Ilultiplex havde igen i år deres

com-

putenadio Profi mc 4000 som en nyhed. Sa må vi bare håbe, at den kommer frem i forretningerne i år, hvilket
den ikke gjorde sidste år.
Dette anlæg har mange finesser;
bl.a. kan der indbygges en uco-plitot",
som f.eks. fortæller, hvor meget flywetid der er tilbage, inden man skal lande - f.eks. ved mållanding. Videre kan

Bremseklapper til
konkurrencebrug
En forbedret udgave af bremseklapper, som let kan monteres, og hvor
Multiplex garanterer, at de også virker
ved store hastigheder.

den oplyse, hvor lang tid der er tilbage

til at gennemføre et kunstflyvnings-

program samt antal omgange og tid
f.eks. ved F3B flywning, og endelig er
de akkualarm mv.
En anden nyhed er en senderpult

til

dette anlæg. Pulten er monteret med
aftagelig plexiglasbeskyltelse

til

hæn-

derne.

Kyosho Deufschlond
Kyosho MIH har fået navneforandring

til

Topaz.

Et gennemgående trækved Kyoshos
modeller er, at de næsten allesammen
er mere eller mindre færdigbyggede. I
deres nye katalog er der rigt udsnit af
nye flymodeller mv. Her er nogle eksempler:

Catalina PBY 6A
Modellen, som er en elmodel, kan lande både på vandet og på gr'æs. Modellen er i en amerikansk postflf i-er-udgaIe.

81--:esæ:tet incieholder glasfiber.r'':,c ned

ilid.

-=iat or-erflade og r.in-

gene er i .tlropor med balsabeklædning.

Spændr-idde 1380 mm, længde 865
mm, vægt ca. 14oo gram med 2x400

motorer, 7-8 celler.

Step One
En svævemodel specielt for begyndere.
Vingen og højderoret er fastgjort med
plasticskruer ned i kroppen.
Spændvidde 1400 mm, længde 860
mm og vægt ca. 500 gram.

Tabasco
En el-svæver, som er beregnet til konkurrenceflyvning i 10 celler klassen.
Spændvidde 1840 mm, længde 1090
mm og vægt 1900-2400 gram.
19

Robbe
Informationerne om Robbes nyheder
kunne bl.a. fås på en CD-Rom. Der var
flere konkurrencemodeller mellem nyhederne.

BAE 146
En elmodel med 4 impellermotorer.
Rojet 45410, 14 celler. Profrl: E:205.
Byggesættet indeholder bl.a. krop,
vinger, ror og motorgondoler af formskåret styropor.
Spændvidde ca. 1900 mm, flyvevægt
ca. 3000 gram.

Fo 141 Gnat
Elektroimpeller-drevet jet fra Red -{rrows. Næsten færdig model. Impeiier
Rojet AS 400X.
Spændvidde ca. 780 mm. fln-er-ægt
ca. 900 gram.

fs
#
='::
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s impellermotorer.

; dens helhed

ses

på forsiden

Også delle

Red

Arrow's Gnot hæningsfly er impel-

lerdrevel.

Moskito Sonic
En elhelikopter til træningsflyvning.
Længde på hovedrotor ca. 1350 mm

og længde 1490 mm, flyvevægt

ca.

3650 gram.

Moskito )O(L
Helikopteren er storebror iil ]Iosli.rc,
Expert. Den er beregnet til f.eks. er:
Webra 50.

20

Carbonic Sport og Carbonic Profr

Kor.ikurrelce:loie--er t:] FiB oo F3F.
Sr-:.c.. -i.i- 2::;'.r :::--. :l.i-;.i æ.'Er ira
2-.' -..:' ..--:::-. ::=i r,.-as:.
C,::i-",:^,;

:: -:: =,-ie. rei: i elasfiber.

Carbonic Proflr er med kewlar-forstærket glashberkrop, kabinehætten er i kulf-rber, og vingen

er med kulfiberbe-

klædning. Vingens underside er i farver.
Profrl:NH 456-458.

Simprop Electronic
R{Z Faz --100
Et h-Lu'tigbr -:gesr,: lil

pl'-

c-::

ion-mr.,cie-1.

Spælcivicici.- it t{ t

nl'l). ; \ \ :i
]IH-l.t.

11111-.

t- ;. 1'
"r -'- 1l,

---.lr=rii- 5, (l
.-r'..-nr.

Plofii:

Solution
Iiirn ombvgges til el-svæver.
Spiændr.idde 2690 mm, længde 1265
mm. Fi\,vevægt som svæver ca. 1800
g-r'arn og i elversion 2650-3200 gram.
En ny teknik gør, at Simprop kan le\-ele en vingehalvdel med winglets i 6t
stykke.
Roz Foz er et fint fly for pylonlons.

Piaggio P 180 Avanti
RC-elektro semiskalamodel med glas-

fiberkrop. Spændvidde 1306 mm,
længde 1230 mm, vægt 1580-1600
gram. 2x400 motorer og 7-8 celler.

Rahbit

RC-n:-ll it,,rilir.ra elektrosr'æver.
Sprrnii'-cicie i-17S mm, længde 813
mnt. i\-i't'1--=:t cll. 1200 g. 600 motor,
7 celier'. Pr'"

lt: RG
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Dei i::iienske Avonfi forrelnrngsfly er en noget spe
ciel co spændende konstrukfion.
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Sneflokke kommer vrimlende,
hen over diger trimlende,

genstunden kunne tegne til at blive en
fiasko, viste sig op ad dagen at blive en

det knyger ud af himlene,
det sluger hegn og gård.

bragende succes.
Som det naturlige midtpunkt havde

Ja, det var i sandhed noget afet vejr at

invitere folk ud i fra nær og fiern. Det

var også med blandede føielser, at 17
mand fra )Iodelfl1r-erne Aarhus t8f i
af klubbens medlemmer r sammen med

diverse hjælpere stanede ciagen oa
Strandskolen i Risskoi.
Det skulle dog hurtig i-ise sig. at
sneen ikke denne gang formaede at
skabe trafikkaos, for i løbet afforrnid-

dagen myldrede folk indenfor: Fra
Korsør og fra Tarm, fra Frederikshavn
og fra Sønderborg og fra alle steder
derimellem, og selvf6lgelig også de lokale beboere. Det, som fra mor-

vi i år formået vort medlem Leif FJord
Carlsen til at udstille sin "Under Cub",
et ultralight fly drevet af en motor fra
en Citroen 2 CV. Flyet er konstrueret
og bygget af ham selr-. men da Leif ogsa er modeiflrl-er. r'ar tanken ol1 ai
b1-g;r. ie: SJ::::e ll.. :, :: :::' i-- :<iie
sa fen. 03: da Lel; er :::' na::di.n-øens
mand.,a. sa va!' ciel bare derudaci - ikke med €n. men med to modeller: en i
halv skala og en i kvartskala. Alle tre
fly placeret i midten af aulaen, så publikum kunne færdes rundt om flyene.
Langs en del afvæggene havde nogle af landets førende hobbyforhandlere
opbygget nogle flotte og spændende

stande. Her var der dagen igennem

RC-unionens stond blev noturligvis passet øf Karen
I boggrunden hor Avionic efobleret sig.

Under-Cub'en med dens to mindre >søstre< fologroferel inden >porlene< blev
åbnet.

22

Leif Poulsens Soob Viggen
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Udslillingen of modeller vor olsidig. Her ses således
fro venshe en KZ \il, en 8-26 Morouder og en Ne+
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Efterlysning:

Velfungerende
modelftyveud sryr
søges!

sort af mennesker. Spørgelysten var
stor, og handelen gik livligt. Imellem
forhandlerne blandede RC-unionen sig
med en stand, bemandet med Karen og
Arild Larsen.
Blev man træt af at snakke, eller
kunne man ikke komme frem til diskene, var der nok af modeller at fornøje
sig over - vel et hundrede stykker eller
flere, også flere under opbygning; februar erjo stadig tidligt på året.
Og når man så havde været turen

rundt forste gang og måske også havde
vaeret en tur ude hos Lars Nohr i skolegården og set pa hans .ietmotor-demonstration. Ja. sa va:' cie: r:ci ti- et n-søg i IIF^\ C-\FEE\. hi'i,r'\:r:. f--a c-

Soli'eje daler- i:en::ell :ær::es: .j
vandret - erier rnaske snarere iloi
lar-t. - for at betjene kunderne meå
rundstl-kker. kaffe. sandri-ich. vand.
polser. oi. og hr-ad der ellers kunne
handles til 1-derst rimelige priser.
Alt bier- forrnelig revet væk, og nogle gik nok ogsa forgæves efter noget
spiseii:r. Det r-il ikke ske til næste år,
1''3'tii:- ':'
t

tør jeg godt love. Og apropos næste år,
så kan jeg på klubbens vegne love, at
arrangementet bliver gentaget i februar 7997 og samme sted.
Vi synes selv i MODELFLYVERNE
AARHUS, at arrangementet var en
succes, og når det også har pressens
bevågenhed, så får det ligesom et bredere perspektiv og kan være med til at

skabe øget interesse for

vores
hobby/sport og bidrage til, at potentielle medlemmer finder den rette vej.

Sluttelig vil jeg ikke undlade at

næ\'ne navnet:
,A-SK ]IODE LFL\f T R]IODE.

ioter'. men for alie modelfl5'ere og an-

dre interesserede. SA: Fritflywningsog linesty'ringsfolk, stedet er også for
je..

'cbcyhondlernes stonde vor stor. Her er det til
Axel E. Mortensen fro Silver Slor.

c:::'--::'-.:-.
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Jqrgen Kaae Hansen,

formand for Modelflyuerne Aarhus
venstre Søren

at modelflyverne får noget .livskvalitet".
Der er behov for alt, hvad der
kan bmges til modelflpning, men
der er størst behov for:
RC-anlæg (derkan bruges 35 MHz
og27 MHz')

Motorer (RC og iinestyring)
El-motorer
Accuer

-\-a:-.elren:ri ar ei r:odeiti-t-ei:norie i
breiesie iorsia::i. ixke xu:l for RC-pi-

Vel mødt

Da de nordiske modelflyweunioner
og en repræsentant fra De Baltiske Lande var samlet i København
ijanuar i år, opstod der den id6 at
hjælpe De Baltiske Lande med
RC-udstyr.
Siden disse lande blev selvstændige, har der været indsamlinger
af forskellig art. Nu er det på tide,

og Jesper Steinike fro Avionic, og

B1-ggesæt. tegninger, materialer,
opladere osr-.
Det er Flemming Holm fra Esbjerg

Modelflyveklub, der har påtaget
sig den opgave at stå for indsamlingen af det udstyr, som vi alle
har liggende noget afi skuffer og
skabe, og som ikke bruges længere, selv om det er fuldt funktionsdygtiSt.
Det er nu op til DIG at finde de
ting, som sagtens kan undværes til
fordel for andre, der har et meget

stort behov for at dy'r'ke vores fælles interesse.
Når du har fundet det, du vil bidrage med, så sender du det til
Flemming Holm
Engvej 24

6840 Oksbøl
Jeg synes, VI skal bakke 0p om
denne indsamling og yise, at danske modelflyvere kan gennemfgre
en indsamling, der kan bruges til
noget af betrængte model{lyvere.
Med uenlig hilsen
Steen H6j Rasntussen
PS
-\: _-f

-

tGq
'+-

Der vil i et senere nummer af MFN
blive bragt en oversigt over DEM,

der har bidraget med brugbart
materiale, og det kan oplyses, at
der allerede er afleveret et komplet RC-anlæg.
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Jubilæumssfævne i Silkeborg

I

1911 skulle den modige franskmand
Gabriel Poulain foretage en sakaldt
"højdefl)ryning. - helt op i eOO m - orer
Himmelbjerget r-ed Silliebors.. Denne
bedrift l-ar stort lagt an. og dler kom i
tusindr"is ( lr af nr-sgerrige midtjl,der
for at opler-e fllrrringens lndtog i Sil_
keborg. De fleste måtte dog ga ikrrffedg hjq-, da vejret viste sig for dårligt
til at foretage en så dristig handlingll
flere dage blev folk hold 6en I spæiding, indtil det endelig lykkedes ut fo."_
tage en enkelt - og meget forkortet _
fl1'vning i trætop-højde. Bystyret i Silkeborg havde ellers lovet en sølvpokal

til

Poulain, såfremt hans vovesfykke

skulle falde heldigt ud.

Himmelbjerg-turen blev ikke

keh konsiruerei billede ai

t1_r-et

pa et

gammelt postkort. Derfor r-ar semiska_
ia r-ejen llem, og for ikke at bruge uri_

melig mange timer på en sådan model

valgte vi at bruge et byggesæt som udgangspunkt.
Det blev en "Hannibalo fra Flair, da
den er stor nok til at kunne ,", og åur_
uden er en stabil fl1wer. Kropp"ri bl"u

forlænget, og spændvidden-blev forØget, og i dag skal man se godt efter for
at se ,Hannibal'en". Syv servoer skal

der i, og motoren er en 28 ccm fra Titan.
Modellen er nu klar til at få betræk på
og radio installeret, og 1. prøvefl)rvning er berammet til engang i maj. Selr-e oprisningen skal finde sted den 4.

augu-qt. og til den vil vi gerne invitere
piloter. der har noget sjovt eller
spændende at r.ise frem, så vi kan få

præsenteret modelflyr.ningen som den

virkelig er: sjov og underholdende for
allel

Så har I lyst

til at være med til at la-

ve en god dag for modelflyve-interesse_
rede, så ring til Sigurd på ilf. 86 gg 17
36 eller til Jan på 86 82 90 82 og hør

nærmere.

på Silkeborgegnens
Modelflyueklubs uegne,

Jan Knust

til no_

get, og sglvpokalen blev derfor i flere
år brugt som stemmeurne i Silkeborg!
Som det nok er bekendt for nogen, hlr
Silkeborg 150 års jubilæum i tOOe, og

det fejres med alverdens tiltag åre1
igennem. I den forbindelse hai jubi_

læumsudvalget Ønsket også at mårkere fllwningens indtog i staden.
Derfor blev Silkeborgeg'nens Model-

flyveklub kontaktet i efteråret 1995
med henblik på evt. at bygge en model

afPoulains flyveapparat. Vi var straks
med på ideen, og de økonomiske forhandlinger var hurtigt overstået. Det
blev besluttet at vise modellen ved en
modelflyveopvisning, som også gerne
24

må tilgodese andre aspekter af hobbyen. Modellen af Poulains fly skal ogÅå
deltage i diverse PR-sammenhængå.
Det r.iste sig imidlertid at r,ære lidt
probiematisk at la\-e en skajamodel af
fl,r'et. da der - sa ridi rr har kunnet finde frem tit det - s-rm eksisterer et en-

fipt
Servo-fope
Har du problemer med at få dine sertil at sidde godt fast, så skal du
bare anvende en dobbeltklæbende
tape fra Tesa.
. På opfordring har autoafdelingen
hos firmaetAnders Petersen i Vi6rg
skaffet det perfekte produkt.
Der er tale om Tesafix 4g76, en
voer

sorVgrå tape med en tykkelse på ca.
1 mm og en bredde på 19 mm. Tapen

har en utrolig vedhæftningsevne, og
det er samtidig muligt at adskille de

sammenklæbede emner uden større
besvær.

- Hos Anders Petersen i Viborg (telefon 86 62 12 66) Iagerføres tapen
kun i ruller å 50 meter, hvilket ræk-

ker til mere end 500 modeller!
Da undertegnede har været tvun"
get til at aft,age flere ruller, kan jeg
sælge tapen

i

ønskede længder.

Christio,n Grauesen
Ttf. 86 8A 66 82

at blive tungere end ribbevingen. Jeg
valgte dog at bygge den sidstnævnte og
begyndte med at skære to krydsfrnerskabeloner. Skabelonerne blev omhyggeligt sat i skruestikken sammen med
de dertil udskårne stykker balsatræ til
de nødvendige 18 ribber. Med hobby-

kniv, frl og sandpapir blev ribberne

hutigt

produceret af 2 mm balsa. For-

bagkantlister kan købes færdige, og
det er en stor hjælp under samlingen
af vingen, hvis man forinden saver hak
i disse lister til ribberne.
Ribberne blev limet på den underste
hovedliste og bagkantlisten med tyk
og

cyanolim. Derefter limes forkantlisten, øverste hovedliste samt de viste

webbings på. Vingen blev samlet på et
byggebræt af
flamingo. I byggebrættet er vingehalvdelenes indbyrdes vinkel og en lille cm

til lejligheden fremstillet

El å Stick
RC+edoktør Poul Møller hor fløiet med el-modeller i monge
te n9l,svæve.re! men hor ide sidste por or mest drejet riq

washout i vingetippernes bagkant indbygget. Som det ses på fotoet er det ik-

år.

Det begvndforsketlige
modeller med den lille 4oo motor. Med den model,'honYonæller om i"denne ortikel, må hon srges of være vendt tilbage til det mest elementære inden for el-flyvning.

Herfro er den

å

Stick finder
let ot toge ud.

lySgetegni,nge,r til El

o,

ke kBnt, men det er praktisk, hurtig't
at lave - og det har i skrivende stund
holdt til bygning af 5 vingesæt.
Hvis du vælger at bygge på et
sådant byggebræt, sættes de midterste
4 ribber først på plads, når du har limet krydsfinerlaskerne ved samlingen
pa hovedlisterne.

Hvis du b-vgger på et lige bygge-

du

En af mine klubkammerater spurgte
mig en mandag, om jeg vidste, hvor der
var en billig el-model til salg. Hans
bror havde lyst til at komme i gang
med radiostyret modelflyvning - helt
specifikt med el-flyvning, men modellen skulle ikke være en svæver.
Jeg var i første omgang min kammerat svar skyldig, men hurtigt kom
jeg i tanker om en modeltype, som jeg
et par måneder tidligere havde læst
om i et tysk blad. Det var en meget
simpelt opbygget model af stick-typen,
den var hurtig og billig at bygge, og
den kunne fl1wes med en billig motor i
600-klassen med et 7-cellet batteri. En
sådan model måtte være ideel til en beglnder. hris den fløj godt.
I det t1-ske blad var der en principtegrring af modeltlpen, og efter at have
studeret tegningen grk jeg i gang med
at st6ve hobb-rrummets depoter igennem for dir-erse stumper i passende
størrelser. De fleste af de nødvendige

som foldeud+egning midt

bræt. skal du være opmærksom på, at
de to ribber mod r.ingesamlingen skal

i blodet.

sættes
Da alt limearbejdet blev klaret med
cyano- og hvid expreslim, gik det raskt
fremad, og kun to dage senere blev prototypen prøvefløjet på en tåget aprilaften. Den fløj godt, og det er kun få ændringer, der er lavet fra prototypen

lidt pa skrå. så vingen efter

Hvis mon er omhyggelig, kon olle ribberne hurtigt
og let loves på den viste måde.

til

den el-pind, der omtales i den f6lgende
byggebeskrivelse.

Vingen
Vingen kan laves i skum eller som traditionel ribbeopbygget trævinge. Byg-

getiden er for mig nogenlunde den
samme, og hvis der skæres letningshuller i skumvingen, behøver den ikke
Det i teksten omtolte byggebræt med indbygget vform og woshout.

materialer fandt jeg. men en plade

tynd krydsfiner og er par abachilister
måtte jeg til den lokale hobbl-handler
for at anskaffe. Samme sied kobte jeg
også en robbe Pon'er 600 19 1.2 \- elmotor og et par letvæg-.hjui fra samme frrma. Fra et profilprogram i re-

daktionscomputeren printede jeg et

Clark Y profil, og allerede samme
mandag aften var byggeriet i fuld
gang.
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Mon kommer oldrig golt of sted med at forstærke somlinger med trekontlister.
Her er det de overskårne midterste ribber, der hor fået en forstærkning inden
pål i m n ng of krydsfi nersbeklædni ngen.

fipperne kon loves efter egen smog.

i

sammenlimning får 7 graders vinkel.
Det svarer til, at tippen på den ene vin-

endeligt, til modellen er afbalanceret.
Er pindene for lange, saves det overskydende af. Motoren skal have lidt
nedad- og lidt sidetræk, der gives ved
at lime små træstykker på abachili-

gehalvdel er løftet 8 cm.
Inden vingehalvdelene limes sammen, saves de inderste ribber over ved
siden af hovedlisterne, så krydsfinerlaskerne af 0,8 mm krydsfrner ved vingesamlingen kan limes på siden af listerne. Efter sammenlimning af vinge-

sterne.

Den på tegningen viste motorplace-

ring passer det til rolig flyvning med
en 600 motor med direkte træk.
Størrelsen af nedad- og sidetræk af-

halvdelene beklædes midterstykket
med 0,4 mm krydsfrner. Sørg for, at
disse krydsfrnerstykker passer godt,
inden de limes på. Skal det være fint,
kan modellen udstyres med vingetipper. Disse limes på plads støttet med
små trekantstykker. Forskellige faco-

hænger af flywestil og motorvalg. Vælges en motor med gear og heraf fglgende større propel, må forsØg afgøre den
nØdvendige størrelse. Værdierrre er ikke kritiske, og forsøgene laves hurtigt

ner har været prgvet, men uden nogen
mærkbar forskel i flyveegenskaberne.
Vingen beklædes med film efter eget

ved at klodse motoren op på lidt
traestumper sat fast med tape, indtil

valg. Når frlmen strammes op. kan
vingen gives lidt rvashout. Dette forbedrer dens stall-egenskaber. så modellen ikke sa let taber en rinse r-ed
for langsom fl5ning.

-

modelien kan skifte fra motorflyvning
til sr-ær-efl5ning,, uden trimkorrekti-

.il

oner.
(-

i,

-:

:('-

Holeplon og finne
Disse dele kan enten bygges op af 4
mm balsalister, der beklædes med
film, eller af 3 mm massiv balsaplade.
VæIges den sidste lBsning, skal enderne "Iukkes" med et lille stvkke balsa
med årerne på tværs af pladernes åreretning. Finnens sammenlimning med
haleplanet sty'rkes med et par trekant-

lister.
Lav endelig en anden facon på haleplan og finne, hvis du har lyst. Sørg bare for, at fladerne har nogenlunde den
viste størrelse. Højde- og sideror sættes på med tape - husk at lakere balsaen, så tapen kan binde på dem.

Kroppen
Kroppen består af to 5 x 10 mm abachilister beklædt med 0,4 mm krydsfiner på den ene side og mindst muligt
andet. Forrest monteres motoren. Dette kan gøres på forskellig vis, men det
nemmeste er at sætte den fast med en
elastik. Vent med at placere motoren
26

Enkel

og overskuelig motorinstollotion.

Som

del kon

på billedet, er del lel ot iuslere motorens frækretning med lidt bolsarester.
ses

Foran og bag servoerne limes et par
st1-kker 3 mm letvægts-krydsfiner
(e\t. en sandwich af 0,4 mm krydsfrner
og 2 mm balsa). Samme materiale bruges til pladen, hvor understellet, der
laves af 3 mm pianotråd, holdes fast af
en anden krydsfinerplade (helst hård)
og en 4 mm plasticbolt. Når understellet er bukket, laves en kulisse på
krydsfinerpladen i kroppen. Dette sikrer, at understellet sidder godt fast.
Understellet bukkes af en halv meter 3 mm pianotråd. Med en motor
med direkte træk (og deraf følgende

lil-

le propel) behøver det ikke være

så

højt, men de lange "ben" fiedrer godt

ved en lidt for hård landing.
De to gennemgående pinde samles

ved halen med et lille stykke krydsfr-

ner - sørg for at lave kroppen lige.
Skulle den vride sig lidt, kan listerne
dampes over en kedel kogende vand og
w-ides på plads.
"Kabinenn bygges op af 2 mm balsa
forstærket med 0,4 mm krydsfrner. 4

mm dyvler til batteri- og vingeelastikker limes fast i huller boret i kabinesiderne inden montering. Inde i kabinen
placeres modtager og regulator på dywlerne med elastikker.

Servoer og botleri sidder let tilgængeligt, og tyngdepunkfsiusleringer sker let ved
ot rykke bofteri og evt. motor lidt frem og tilboge.

Et

kig ned i rodiorummel.

AIle limninger i kroppen og den

øverste kant

i

kabinen forstærkes af

trekantlister.
Haleslæberen laves af en stump 4
mm balsa og forstærkes med 0,4 mm
krydsfiner.

Motor, botferi, propel og
flyvetider
Flere motorer og e\1. gear kan benlttes; men da det val et h.a\-. at battedet ikke matte indeholde mere end 7
celier, og det ogsa var meningen at holde prisen på et

"=l--r-iFlrt
r<1

t

fornuftigt niveau, biev

r
-t

testmodellen i første omgang udsty'ret
med en robbe Power 600 7,2 V motor

._

til

82 kr. med en 8x4 Graupner Slim propel på en Aeronaut medbringer. Motoren blev udstyret med en statorring, og

',ltr,l'

ved afslappet flyvning i stille vejr
(mindre end Il2 kraft på min Jan
Hacke regulator) giver denne kombination små 10 minutters flywning med
et 1700 Mah Sanyo SCR batteri. Det
giver et forbrug på omkring 10 A og en
tilfort effekt på ca. 70 Watt.

Da jeg havde sat de gr6nne MPX
stik pa forbindelsen mellem motor og
regulator. var det let at prøve andre

M.=c

e

'

:cc:^

iylisse sidder understellet urokkeligl fost

.

...,

l-

_

1i,

_l

{

i

t91r...ri1,..,,.,,.11.'

:rr,,'::iltd,rl:,. .,?t;iulrlr,]]]u,.,ii.ii:'

El

motorer. Næste i rækken var gammel
Graupner Speed 600 BB 8,4 V med et
7 : 2,33 Permax gear og en 12,5 X G
Aeronaut fastspændt klappropel. Her
steg flyvetiden til 12 minutters rolig
flyvning med samme batteri. Strøm-

o

Sticken kon blive træfærdig på

få timer.

forbruget med denne kombination er
8,5 A.

Med den noget kraftigere Multiplex
Permax 700 BB med samme gear og
propel som ovennævnte steg flywetiden
igen et par minutter, og Ampereforbruget faldt til beskedne 7,3 A.
Da modellen med det valgte Clark Y

profil og den meget lidt strømlinede
krop ikke er noget hurtigfly, kan det
ikke betale sig at flywe med fuld gas.
El-pinden flyver godt nok en anelse
hurtigere og reagerer lidt kvikkere på
rorene, men det går ud over flywetiden.
Længere flyvetider kan også opnåes
ved at sætte et batteri med flere celler
på. Med et S-cellet batteri oges flyvetiden med halvandet minut. og det går
ikke mærkbart ud over flyweegenskaberne. En forogelse afcelleantallet fordyrer dog plojektet. da en lader til 8
celler er meget dlrere end en til 7 celler. Og der er seh{ølgelig også en grænse for. hr-or mange celler en så lille model kan'bære,,.
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mm. Eller hvad med at bygge en ministick med en 400 motor eller en maxistick med en motor i 70O-klassen?
Skulle du vælge at bygge en El å
Stick, må du meget gerne sende et billede og et par linier om din model til
undertegnede.

Poul Møller

lndkøbsliste
Skal alting til modellen k6bes, ser indkøbslisten til 6t stk. El å Stick med opbygget haleplan og -finne således ud:
2 abachilister 5x10 mm

3

plader 2 mm balsa

1 forkantliste
1 bagkantliste
1 3x5 mm fyrreliste

Flyvning
Der er ikke den store forskel at mærke

afstick-typen, og flere dele på den holdes fast af elastikker, var navnet EI å

på flyveegenskaberne med de forskelli-

Stick nærliggende.

ge motorer og propeller. El-pinden
jordstarter i lidt modvind selv med den
billigste motor. Den fl;,wer meget godmodigt og reagerer harmonisk på små
rorudslag. Med det anbefalede rvashout staller modellen lige fremad. hr.is
farten flwes af modellen. ]Ied sadanne flyveegenskabel tor-ede jeg ikke
med at anbefale modellen til min kammerats bror, der er nybegl'nder.
Skal det være, er modellen også i
stand til at lave simpel kunstflywning.
Ved denne form for flyvning går flyvetiden dog ned, da der ud over store - og
bremsende rorudslag - også af og til
skal gives fuld gas for at komme igen-

nem manøvrerne. Har man lyst til
"kunstflyvning", kan man udelade
washout eller udstyre modellen med
krængeror. Blæser det, kan den øvede
pilot have stor morskab ud af at flyve
baglæns og lande lodret. Samme pilot
kan også uden frygt for dyre og tidskrævende reparationer afprøve sine
grænser omkring flywning i græstophøjde.

Novnet
Det er

tit svært at finde

på et navn ti1
en model. men da denne el en el-model
Hvis vinoen deles
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L 2x5 mm fyrreliste
2 balsalister 4x10 mm
1 balsaliste 4x4 mm
1 trekantliste 5 mm balsa
1 plade 0,4 mm krydsfiner
1/z

Økonomien
Er du til økonomisk og afslappet elflywning, er El å Stick'en lige sagen.
llatelialeprisen er ca. 200 kr. hr-is du
skal kobe alle sturnper til en komplet
model.

El å Stick'en er ogsa tidsokonomisk.
Byggetiden for prototypen var mindre

end 15 timer, og de næste fire El å
Stick'er tog det min søn Martin og undertegnede 40 - 45 arbejdstimer at
bygge og beklæde (der var i min klub
stor interesse for den lille, uhøjtidelige
model, så en mindre produktion blev
sat i gang).
Med den testede robbe Power 600
motor med medbringer og propel, et 7
cellet batteri, en elektronisk regulator
med BEC (strgmforsyning til modtager) og en automatisk lader til 7 celler
kan udgifterne for en færdig model
holdes nede på under 1.400 kr. + det
nødvendige radiogrej. For yderligere et
par hundrede kroner mere kan motoren påmonteres et gear og en klappropel.

Er du til sjov og eksperimenter, kan
modellen let udstyres med et andet
i'ingeprofil. s1ats. krængeror'. flaps. lys

m rundstokØ 4mm

1 pianotrådØ3mm
1 4 mm islagsmotrik
1 4 mm r-ingebolt

2 .3 mm skiver
2 steldnge 3 mm
2 hjul50 - 65 mm
1

trækkabel

1,5 m beklædning

lim

Lidt motemotik om udregning
of strømforbrug
De i artiklen omtalte tal for strømforbruget er beregnet ud fra føIgende formel:

Amperforbruget = Batteriets Ah/h

(time).
Tiden beregnes nemmest som brøkdel af en time, så 10 minutter eksempelvis svarer til 1/6 time.
Da enhver matematiklærer kan fortælle, at man dividerer med en brøk
ved at gange med nævneren, giver 10
minutters flyweiid på et 1,7 Ah (1700
Mah) batteri: 1,7 * 6 = 70,2. H'et forsvinder ved denne udregning, og resultatet er motorens gennemsnitlige forbrug i Ampere.
Prctcipen inden den første flyvetur

Byggeveiled n ing for 2-MUC H
Tekst og tegninger: Jens lqrsen
Fofos: Arild Lorsen

i

Som bebudet Modetlfyve Nyl nr. I
bringer vi her byggeveiledning til 2m-svæveren 2-M|JCH.
Tegninggn, her i blodet.er nedfotogrgferet, men den kon'glie et'godt iidt"Tk of modellen. Den egentlige byggetegn,ing i fuld slørrelse vil kunne købis hos RC-unionens so/glofdeliig, men ved redoktionens slutnin"g uor"prisåiårdiu

/96

ikke kendt.

Generelt
Tegningen bør inden påbegyndelse af
byggeriet overdækkes med køkkenfrlm, så den ikke bliver pdelagt af lim
m.v.

Nødvendigt værkrøi
Hobbykniv.

Lim.
Pudseklods og sandpapir.
Evt. balsahøvl.

Evt. snittap M6

Holeplon
T1, der er af 5 X 8 mm balsa, fors;mes
med 1,5 X 2 mm hak, hvor ribberne

skal fastgøres, og sættes på byggebrættet med nåle.
T2 (midterstykke 8 X 30 mm balsa)
limes op mod T1 og fastgøres.
T3 (forkantliste

5

X 8 mm balsa) for-

s;mes med 1.5 X 2 mm hak for ribber.
limes mod midterstl-kltet rT? i og fastgøres over tegning.

Til ribberne skæres E mm brede
strimler af en 1.5 mm balsaplade.

Hver enkelt ribbe tilpasses i længde
i hakkene.
Til skrå-ribberne skæres 8 mm brede strimler af en 1 mm balsaplade. De
a{kortes og fastlimes.
HBjderoret opbygges på samme måde, dog er ribberne 8 mm ved forkant
og 3 mm ved bagkant. Bagkanten er af
3 X 10 mm balsa.
Tipperne af 10 X 10 mm balsa påliog iimes

mes.

Forreste del af haleplanet kan nu
skæres og slibes i profil. Her kan evt.
anvendes en rystepudser, hvis der ud-

vises forsigtighed.

Bemærk: Haleplan og hØjderor skal
beklædes og monteres med hængsler,
inden de indbygges i kroppen.

Jens Lorsen med prolotypen i højre hånd og med den endelige udgave of 2-Much.

3

balsa.
3 X 5 mm lister pålimes fra vinge-

forkant

Bunden (F11) udskæres af 3 mm balsa.

Spantplaceringer optegnes på F11.
Hvor bundskinner (F21-23) skal monteres, skæres en 3 mm bred rille til disse i henhold til tegning.

til

næseklods langs overkanten af pladen samt fra vingebagkant til
hale med en overlapning på 3 mm. Her
bør spanterne F3, F4 og F5 anvendes
som

Krop

X 3 mm hjørnelister pålimes langs

yderkant afF11.
Siderne (F12) udskæres af 3 mm

"skabeloner( ved fastlimning.

PS! Husk at lave 6n venstre og 6n hØjre sidel

Krydsfrn6rforstærkningerne (F13) under vingen fastlimes til F12.
Spanterne F2 og F3 fremstilles som

en sandwich bestående afen kerne af5
mm balsa beklædt med 1 mm krydsfin6r på begge sider.
I spanterne F3, F4 og F5 bores hul-

ler til Bowdenkabler.
Pladerne til vingeskruer klargøres
med gevind og limes på plads i spanterne F2 og F3. Når der skæres gevind

i en krydsfin6rplade, er det en god id6
at hælde tyndtflydende Cyano i gevindet og derefter skære det op igen. Det
giver et rent og stærkt gevind.
Æternativt kan der monteres dyvler
i spant F2 og F3 til fastgørelse af vingen ved hjælp afelastikker.
Fortsættes side 36
29

2-MUCH
Spændvidde:
Længde:

199 cm
118 cm
Flyvevægt: 750-850 gram
Konstruktion: Jens Larsen
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Forskellige hængseltyper:
A:

Specielle Mylar hængsler.

Lav en slids med hobbykniven, sæt hængslet ind i
hver del og lim med ty4d cyanlim. Hurtigt og nemt.
.{,

t-

Brug bændler, der limes henholdsvis over og under
ror og vinge. Se illustration herunder.
Der skal bruges 2 bændler/hængsel.

C: Malertape. Monteres først når modellen er lakeret

'.'R

færdig. Se illustrationen herunder.

\

bøj roret nedad"- påsæt

--:4tape.

Gentag på den anden side.

l

t__

I

Yærl<tøj og udstyr:

fr$:ll$åå:|1;ijffi:U:tr

flpsandnanir

r20 på pudsekrods, sandpapir 240 på,pudsekiods,
knappenåre,

Dertil kommer dopelak, pensel, brændstofsikker
lak, motor samt skruer til montering
af den.

Overfladebehandling:
Modellen slibes og alle kanter afrundes med det grove slibepapir.

Derefter slibes med det fine.
Modellen lakeres med dope. Sørg for god udluftning eller stå ude. Lad- lakken tørre 3-4 timer.
llib-T:d fint slibepapir._Gentag lakering og slibning endnu 2 g"ng..
Modellen males med en brændstoffast lak. spar på iåken
- a.i-.-r'tung
cockpit og evt. pilot males på modellen
Cockpit og pilot males på kroppen.
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Byggevejledning:
Udskær først alle trædele. og lav dermed dit b1'ggesæt (se materialefortegnelsen over anvendte materialer)
Modellen bygges i den rækkefslge numrene angiver.
Vingen bygges af t - -1 . Lim sanmen med slojdlim. hold delene sammen med tape, og læg det på en plan
flade. Læg det ovenpå plastic. sa ringen ikke limes fast til underlaget. Læg tunge ting ovenpå og lad tørre.
Overdelen 5 limes på lingen. Hold fast med knappenale og lad torre. Kontroller den sidder korrekt.
Undersiden af kroppen 6 limes på vingen.
Trekantklodserne 7 - 10 limes på kroppen/vingen. Hold fast med knappenåle. Kontroller klodserne sidder

i vinkel foran.

Motorfirndamentet I I limes på kroppen. Hold fast med tape.
Forstærkningerne 12 og 13 limes på plads efter man harboret for gennem

ll

Halefinnen 14 limes på kroppen. Hold fast med knappenåle.
Forstærkningerne 15 og 16 limes på vingen.

kroppen.

Linestyr 17 og dentilwarende 18 limespåvingen
- ca l5 gram limes på undersiden af yderste vingtrp.
Ho-ideroret 20 forsynes med hængsler 2l og limes til vingen. Se forskellige hængselsmuligheder.
Trekanten 22 monteresmedudføringstrådene 23 og stødstangen 24 ogskruespåplads
l{ernet '-i monteres. så højderoret kan give lige meget udslag op og ned.

Bl1'-

f PILf
Linesryret b egpndermo del

&

kun stfl\,wnin

Sp. vidde: 56

cm

g

stræner
Lænede: 44 cm

Motor: Cox Black Widow.

O 1995

Hans Rabenhøi

Til opklodsning af bagkantlistens
forside fremstilles en kile, som ved
"knækket" er 1 mm, og ved tippen er 8
mm. Desuden opklodses bagkantlistens bagside med en 7 mm klods ved

Spanterne (F1-F5) limes vinkelret på
bundpladen. Herefter kan bundpladen
(F11) hæftes på byggebrættet, og siderne (F12) kan pålimes.
Næseklodsen skæres i facon (set fra
siden) og fastlimes til F1.

tippen for at opnå 7 mm wash-out.
Husk at anvende samme opklods-

Yderkabler til Bowdenkabler trækkes gennem hullerne og fastlimes.
Bundplade til cockpit (C1) fremstil-

ning, når Øret skal have overside-beklædning.

Når øret er færdigbygget, skæres
med forsigtighed en 1 mm bred rille på
begge sider afhovedlisterne i den yder-

les af 3 mm krydsfin6r.

Cockpittet opbygges direkte på
kroppen, der først er afdækket med
køkkenfilm for at undgå sammenlim-

ste W3-ribbe i midtersektionen og W4ribben i øret for at gøte plads til la-

ning.
Spant C2 limes

til C1 og presses op
mod næseklodsen for at opnå rette vin-

skerne.

Midtersektion og øre sammenlimes

kel. C3 og C4 påsættes i de vinkler,
som er vist på tegningen.

ved hjælp aflaskerne. Tipperne af10 X
15 mm balsa kan nu pålimes, og hele

Cockpitsider af 2 mm balsa pålimes,
og overkanter slibes, så de er nøjaCtiC

vingehalvdelen kan nu afpudses.

i

plan med spanterne. Toppladen af 5 mm balsa - med årerne på
ens og

tværs - pålimes.
Spant F3Ubagvingen pålimes i angiven vinkel.

Øvercte sidebeklædning af 2 mm
balsa kan nu monteres på bagkroppen
og slibes plane, og topbeklædning af 5
mm balsa pålimes.

3 mm balsaplade, hvorpå haleplanet hviler, limes på kroppen.
Det færdigbeklædte haleplan pålimes. Det er vigtigt at fierne beklædningen på limfladerne for at opnå en
holdbar limning.
Kile foran haleplan pålimes og slibes plan med overside af haleplanet.

Holefinne/sideror
Hovedbjælker, forkant- og bagkantlister udskæres og klargores med hak tii
ribber.
Strimler til ribber af 2 X 12 mm og
skråribber af 1,5 X 12 mm balsa udskæres.

Ribber til selve sideroret fremstilles
af 2 mm balsa.

ribbe.

Når limen er tilstrækkelig tgr, kan
vingen vendes, og nederste hovedliste

ilimes. Forkantlisten 3 X 10 mm
skæres/slibes, så overkanten flugter
med ribberne.
Vingen hæftes nu atter på bygge-

brættet med opklodsning af bag- og
forkant, som da bygningen indledtes.
MessingrØr for vingestål ilimes med

Epoxy, således at enden stikker 1,5
mm uden for inderste ribbe, og fyld-listerne mellem rør og hovedlister tilpasses og monteres.

\\'/ebbing af 1 mm kr1-dsfiner,6 stk.
limes pa begse sider af hor-edlister. os
ert. kan der isærres 1-derligere en mellem \\ 1 og \\2 pa forkanten af hovedlir

sterne.

Webbing af 3 mrn balsa - med årer
på højkant - limes mellem hovedlisterne fra yderste W1 til yderste W3, og
oversidebeklædning af 1 mm balsa
pålimes.
tilpasses og pålimes.

Forkant af 3 X 10 mm balsa placeres
over tegning.

Bagkantliste af 5 X 20 mm balsa forberedes med hak for ribber.
Bagkantlisten klodses op under for-

reste kant med en strimmel 1 mm
balsa, ca. 10 mm bred, for at opnå den
rette krumning på underside af vinge.
Under ribberne W1 skal der yderligere opklodses 1 mm for at gøre plads
til undersidebeklædningen. Forkanten
af Wl-ribberne opklodses ligeledes på
en 1X 5 mm balsastrimmel.
Ribberne Wl, W2 og W3 pålimes i

til tegning.

Den inderste ribbe (W1) monteres
ved hjælp af skabelonen "vinkel ved

rod" og yderste ribbe (W3) ved hjælp af
skabelonen "vinkel ved øre". De 6wige
ribber monteres vinkelret på underlag.
Øverste hovedliste af 3 X 5 mm fyr
36
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limes i hakkene. Brug igen vinklerne
for at kontrollere inderste og yderste

Oversidebeklædning ved vingerod

Vinger

henhold

Bemærk: ingen eløstikker til føslgørelse of vingerne

Når limen er helt tør, vendes vingen, og undersidebeklædning ved vingerod pålimes, og en 5 mm bred strim-

mel af 1 mm balsa pålimes nederste
hoveliste fra W2 og udefter.
Forkantliste 5 X 10 mm pålimes efter afslibning af beklædningen langs

Rygstykket, som lægges overvingen og
fastholder denne ved hjælp af vingeskruer, fremstilles som sidste del af
modellen.
(F2U), (F3U), (WRll) og (WR5) frem-

stilles af 3 mm krydsfin6r, (WRl) og

(WR2) af 6 mm krydsfin6r.
Sidebeklædnlne af 2 mm hård balsa
udskæres og tilpasses mellem spanterne (C4) og (F3U).
Vingen lægges på plads i vingesædet og afdækkes medkøkkenfrlm for at

undgå sammenlimning. Spanterne

(F2U) og (F3U) hæftes mod (C4) og
(FSU) med en knappenåI, og sidebeklædningen fastlimes til disse. Når limen er tor. afmonteres hatten og
\\T.4'. r\\T.5r samt spanterne (WR1)
og t\\T2t ilimes.
Rygbeklædningen af 10 mm balsa
forberedes med huller, der er store nok
til hovedet på de skruer, som anvendes, og limes fast.

Hatten tilskæres og slibes i facon og
er nu klar

til

beklaedning.

Montering of rodio
Servoer monteres under vingen lige

bag (F2), og her er der plads til almindelige standard-servoer.
Akkuer skubbes lige så langt frem i

næsen, som de kan, og modtageren

lægges lige bag disse.

forkant.

Hvis udstyret fordeles som beskrevet ovenfor, vil tyngdepunktet komme

Der skæres hak for bagkant- og forkantforstærkning, og disse pålimes og

til at passe, uden at der skal
stra bly i næsen.

lægges ek-

skæres/slibes i facon.

Rodprofil af 1 mm krvdsfiner ud-

skæres i lidt overstørrelse og monteres
på inderste W1-ribbe efter udboring af

hul til

messingrØr.

Øre
midtersektion, blot er opklodsningen af
bagkanten lidt anderledes.
Opbygges på samme måde som

Rorudslog
Sideror: Så stort udslag

som muligt,

uden at sideroret støder mod højderoret.

Højderor: +/- 8 mm målt ved h6jderorets bagkant. Pas på ikke at gøre udslaget større, da modellen er ret følsom
på højderoret!

Begyndermodel len og ku nstflyvn ingstræneren
r-':::l : l
.'= tt: ;;7 : .
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Af Hqns Robenhøl
Tegningerne til "PIL. fincles ntidt i
blødet, huorfra de let hort teges ud.

Vil man i gang med en eller

anden

form for modeifly-r'ning, kan man vælge mellem en stor. dyr', ofte kompliceret, men også velflyvende begyndermodel eller en Iille, billig og robust model, der oftest er sværere at flywe.
Hvilken t5,-pe model begynderen bør

starte med, er afhængigt af flere forhold såsom alder, håndelag, gkonomi
og ikke mindst, om man kan få støtte
fra en nærliggende klub eller en erfaren modelflyver.
Modellen "PIL" er konstrueret med
det mål at lave en enkelbygget og billig
linestyringsmodel, der samtidig er
stærk og nem at reparere, og som har
passende flyveegenskaber. Dette med
fllweegenskaberne er ofbe et kompronis meiiem en rolig og godmodig mori:-. der kun vanskeligt kan lave
=:.:::i:lde manøwer, og den vilde ty;:. i=:- '.--.-ks lr.strer pilotens mindste
i:i:.;. ::-=:: :-, :engæld er svær at styre.

PI- :r r--:til retningsstabil på
gfulC -: i=:, :--:-t:::eCe r-inge, og den
er der::.=: ::::- -.-: -::'= ,.-: i1n.e ligeud
med. Sar::--,: l---.: :=:, --.:::iecunktet
placerei. : - i.-:- .- --= ,-:. = :s. r'.-:i-tgover. E-ta[;: : , :-_=:-:.. _- i.-:':::-'-i
opfylder der- :-- :.':. --.; - :..: :r: ' '. vekrari

Den er billig og koster i materialer
kun omkring 100 kr., og samtidig er
den meget stærk. Vi har endnu ikke
oplevet en model blive helt Ødelagt.
Som motor anvendes Cox Black Widow, der er meget enkel at betjene. Dog

er det vigtigt at anvende det rigtige
brændstof, da denne motor kræver
mindst 15Va nitrornethan i brændstoffet for at kunne køre driftssikkert. Vi
har især haft gode erfaringer med det
brændstof, som Cox selv producerer.
Det er dyrt, men man bruger til
gengæld ikke ret meget pr. tank.

tere, og eleverne kan nemt selv gå ud
og flywe på skolens boldbaner, når de

har lyst. Skolen udlåner i starten motorer og flyveudstyr, men snart køber
eleverne selv det ngdvendige, og vi oplever mange gode stunder "på banen".

Tegningen, der findes her i midten
afbladet, kan nemt tages ud afbladet
og kopieres, så man får to halve tegninger, der kan samles, så man kan gå
i gang med at bygge efter dem, eller
man kan købe tegrringer i fuld størrelse hos Leif O. Mortensen Hobby.

Modellerne på fotografrerne er bvgget af elever på Kragelund Efterskole,

Se

materiale

ou e r s igte

n

på næste side

oq de anvendes både til kunstflyvrir.:qstr:æning, combattræning og pri::-,:::r-t team race. De er enkle at hånd-
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Modellen kan fors-.:-== ::=i
understel. hvilket gor d.v- :-::-mere at starte den. da cie: i=:. =:
kan jordstartes. Tegninter '.tS:r
montering af understel. Llemc.::
ved understellet er, at det lorrnger modellen flyveegenskaber. sa
vi anvender det ikke selv.
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25 - 30 mm hjul

skiver loddes på
en

Mqferiqleoversigf
vedr. >Pl[t<

,

mm balsa
mm balsa
mm balsa
mm balsa
4 mm balsa
4 mm balsa
6 mm balsa (hård)
6 mm balsa (hård)
12 mm balsa
(sammenlimes af 3 stk. 6 mm)
4 mm krydsfiner
4 mm krydsfiner
6 mm bggerundstok
(blomsterpind el.lign.)
3 mm krydsfrner
10-15 gram bly
4
4
4
4

1

2
d

4
74

20
5
6

7-\O
11

15-16

72-73
17-18
19

27

hængsler - enten mylar (det
nemmeste), bændel eller maOD

ao

0.8-1 mm pianotrad e1ler ud-

instruktion på tegr-iingen
lille Micro Mold trekant

ot
ao

el.lign.

25

fodngswire
1,5 mm pianotråd
nylonhorn.

lertape
(se

22

-e%@|
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Nyt frq

,PlLo-modeller fremstillel på Krogelund Efterskole.

Send en check eller sæt beløbet ind på
giro nr. 660 81 67. Husk tydelig navn

ne eller have udgifter på arbejdet med

og adresse, skriv, hvad du vil have, og
husk så også kr. 5,- til porto og en .A4
konvolut til at sende mærkerne i.

Har du interesse for LSF T-shirts eller jakker med store LSF-mærker, kan
du kontakte mig for nærmere information. De kan bestilles hjem, men det
kræver, at der betales forud.

LSF er en non profit organisation,
derfor er det nødvendigt med lidt brugerbetaling. Der er ingen, der skal tje-

du i gong med en
[5F-opgove

LSF.

Hvordon du får fot på et

Er
Det er nu igen muligt at kobe de populære LSF-mærker til din mociei. flir-e-

hat eller jakke.
Mærkerne til modellen er udfort i
NIIT,AR og trykt i fire fan'er, og det er
så tyndt, at det ikke skader profrlets
flyveegenskaber.

Stofmærket

til hat eller jakke

ovalt og broderet i

er

fre farver.

Prisen for de tre sæt LSF-mærker

til

modellen er kr. 45,Prisen for det broderede LSF-mærke

til hat/jakke er kr. 31,LSF-mærker til både model

hat/jakke tilbydes samlet for kr. 70,-

IIIfrrrIgrIIIIIIIg

og

Du sender en -\4 konvoiut med ciit

navn og din adresse samt tre 5-kroners
frimærker, som skai bmges til fotokopiering og til fremsendelsen af skemaerne, og det gør du til:
Steen Hgj Rasmussen

!ørnehusene 20
2600 Glostrup

Du vil derefter modtage et skema samt
en oversigt over det, du skal gennemføre for at opnå grad nr. 1, som er meget let at gennemfgre.
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Efler at du har gennemført grad nr.
1. sender du det udfyldte skema samt
en A4 konr-olut med dit navn og adresse og to 5-kroners frimærker til mig.

Du modtager derefter et flot diplom i
A4-format og et nyt skema til grad nr.
2.

Du er dermed medlem af den verdensomspændende LSF organisation
af modelsvævefl5,were, der tæller mere
end 7.170 medlemmer.

Happy LSF

lift!

I sommeren 1990 kom

Dennis Bøg en

dag og fortalte, at han kunne tænke sig

at bygge en Mustang med en spændvidde på omkring 2 meter. Han havde
også kontaktet en forhandler, som lovede at skaffe en model hjem. Der viile
gå ca. 2 måneder (standard svar fra

forhandlere).
Da vi kom hen i vinteren, og der ikke var kommet noget endnu, besluttede jeg også at ville bygge en stormodel.
og da Spitfire altid har været noget
særligt for mig, skulle det seh{olgelig
være en sådan model.
Vi fandt en annonce i ]Iodel Airpla-

Min model

ne News. Den var fra flrrmaet Tower
Hobbies, hvor vi forsogte at bestille en
Mustang og Spitf,rre i skaia 1:5. Byggesættene var fremstillet af et firma, der
hedder Pica. Men akl den forste kommentar fra ekspedienten i telefonslusen var: "Danmark - den stat kender
jeg ikke," og da de erfarede. at Danmark er et skandinar.isk land. var det
ikke muligt at sende noget fra Ameri-

til Danmark.
Ok, vi måtte så prøve en anden udvej. Dennis var ved at opgive det hele,
men jeg var fast besluttet på at skaffe
modellerne hjem.
Muligheden oprandt da også en dag,
da vi fik kontakt med en medarbejder
fra en legetøjsfabrik, somjævnligt var
i U.S.A. Han havde endda en bekendt,
som kunne bestille modellerne hjem til
sig selv og sende dem videre til Danmark. Vi faxede en del frem og tilbage
med Wollf. som amerikaneren hedder,
inden han blei- klar over. hvad det var,
ka

vi ønskede.

Så en dag i efterarer 1991 r'ille jeg
ringe og hore. hvor ianer de var kommet med ordren. Jeg frk ier g:ædeirte

meddelelse, at byggesaett€le -,-:r .i:,enkommet den samme dag. sa le; *::::=
komme og hente dem med der samr.
Byggearbejdet gik i gang. Det r-ar rii<e
særligt svært at samle disse modeiier.
da alle dele var lagt i plastposer. således at de passede sammen til de enkelt
dele på flyet - f.eks. var delene til haleplanet i en pose, til højderoret i anden
o.s.v.

Spitfiren blev bygget

i

årene 1992-

1993 og skulle oprindelig have været
forsynet med en Laser 150 s på 25 ccm,
men der opstod et lille problem med
denne motorstørrelse, fordi der skulle
1.850 g bly i snuden på modellen. Problemet med den store vægt skyldes efter min mening, at haleplanet er alt for
kraftigt bygget og således for tungt. Pica er også opmærksom på problemet,
hvorfor der er vedlagt en orange seddel
med byggesættet, hvorpå det anbefales at udhule og udstanse alle steder,
hvor det kan lade sig gøre.
Tilbage til færdigflyet, som io var

blevet for tungt i halen. Jeg valgte at
løse problemet ved at bruge 2.600 kr.
til en Super Tiger 4500 G på 45 ccm. Så
passede vægten uden bly, men den

Af Tommy Olsen
Ellehommer r/c klub

floj med ved Artilleriflywebatteri Vandel. der senere blev omdøbt

til

Hærens

F-n-eijeneste. Der bler. ændret på teg:-:::;e::. s:-e ies at cockpittet kunne Ia-.-:. ::-.r-rs. da ier' . den militære udga'.::l =r- i=-:::.1'.:.as end i den civile
.t:.-..=. l. -ri.reite sprosser blev for:red pianotrad, der blev limet
=:--:-<=:
':':-riei.
saledes st det kunne holde
-.
-::=esiolen pa plads.
Piperen flywer særdeles godt med en
propel pa 18 x 8" til en OS 160 Gemini
26 ccm, som passer perfekt i cowlet. Pi-.

peren er endvidere monteret med
s\/ævefly-trækkrog, fordi vi til Flywe-

station Vandels åben hus-dag i anledning af 50 året for Danmarks befrielse
havde svævefly-slæb. Man brugte piperne i tresserne til at trække svæve-

fly op for Vejle svæveflyveklub, som
dengang havde til huse i Vandel. Begge fly deltog i opvisningen ved åben
hus-arrangementet den 07. maj 1995

på flyvestationen, hvor der kom ca.
30.000 mennesker dagen igennem.
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Afprøvning of

Grqupner Speed 7OO BB neodyAf Keld Ørum Jensen

ffi,
i.t::
:iiili
:::.,.,:

De prisbillige elektromotorer, der sælges under navne som Speed, Porver
o.s.v.. har været populære i mange år.
Primært størrelserne 500 og 600, men
på det sidste også de små 400 motorer.
Derimod har de større 700 motorer aldrig nået samme popularitet.

EraaFner
;@1wlt?18!$t

i,:,KW

i -.i:*r!r1*;..wgq*i&i!}'{!iii(i

På det seneste er der imidlertid

;:,:ii;iut:::,r:,,, :::3:r::r",,::::;rrr:

kommet nye 700 motorer på markedet,
og især en af disse så ved gennemlæsning af katalogerne lovende ud,

nemlig Speed 700 BB neodym fra
Graupner. Motoren er med kugleleje
og kBleblæser og har magneter, der indeholder det kraftige magnetiske materiale neodym, som ellers kun frndes i

'^lcicren cg dens dofo

dytere motorer. Denne motor blev derfor indkøbt og underkastet et naermere

7

eftersyn.

ct

celler
i:i

Da

rl'j,r

propel

6.r>

.t9tlt-r

620[r

ra

Da motoren r-al komnet ud ai

;;00
8300
7400
8000

9s7
10'/,x6
9x6.'/.

7.04
7.55
7.8
7.4
7.56

6700
8500
9200

11x7
10x6
9x7

GRP

7900

101/zx6

AER

8500

9x6t/"

10900
10000
13300

9x7

GRP

9x6'/"
8x5

AER

:16.5

J.J

6.26
6.1+
6.9
6.76

kondensatorer på.
Selvom det i den medfglgende vej-

29

6.96

vendig, valgte jeg at tilkøre et par timer uden belastning ogved lav spænd-

ledning hævdes, at tilkgring er unød-

8 celler
39.5
34

Øjnene, at motoren er særdeles godt af-

30
37.5

balanceret, samt at køleblæseren vir-

DD

ing (4 celler). Det sprang herunder i

2S.5

22.5

ker effektivt selv ved et forholdsvist
10

Helefter fik motoren lejlighed til at
vise, hvad den duede til med forskellige celleantai og propeller. Bemærk, at
i min afpror-ning har jeg brugt et aImindeligt amperemeter - ikke et tangamperemeter - samt en masse kabel.

42
44.5

9.79

30

70.52

40

=

AER

=

celler

iar''t omdrejningstal.

Det giver et storre spændingstab end i
et fly, og i praksis ril man derfor opnå
et lidt højere omdrejningstal og et noget stBne strømforbrug. Regn med. at
strømforbruget vil ligge 10 - 15-r or-er'
mine målinger. De anvendte celler er
Sanyo N 1700 SCR (54 gram). Propellerne er grå Graupner og sorte Aeronaut på 42 mm midterstykker.

GRP

72'/.xG
1x7
10x6

æsken, kunne det konstateres. at den
ikke el radiostojdæmpet. sonl det eilers er normalt pa de mindre Speed
motorer. Her ma man aitså selv lodde

9.4r

Herefter blev motoren forsynet med et Kavan Titanium gear med et udvekslingsforhold på2:I. Jeg forventede, at gearet ville passe direkte på motoren, men
det var ikke tilfældet. Hullet i gearets bagstykke er 15 mm i diameter, og det passer kun til en 700 motor uden kugleleje. En 700 med kugleleje (altså en BB) har
derimod en lejehusdiameter på 19 mm. I dette tilfælde (Speed 700 BB neodym)
er lejehusdiameteren dog 17.5 mm. Grunden til variationen er, at Graupner har
forskellige leverandører af motorer. Normalt er Speed motorerne fra Mabuchi,
men lige præcis denne Speed motor er fremstillet af Johnson. Hvorom alting er:
Hvis man vil benytte gear, må man altså være forberedt på, at det skal modifrceres lidt.

Udvekslingsforhold 2: I
10

celler

dmpere

uolt

rptrl

prope/

28
31.5
32
39

L0.57
10.3
10.25

6700

12' -s6

GRP

6:100

13' 17
1-h8'-

{ER

14

9.74

6300
5500

13.45
13.6
74.74
14.4

8100
8600
10000
9600

I2lzx6
10'/rx6

AER

14.7

9100

7Ix7

GRP

16

10900
11500
10300

10x6

15x9'/-

celler

4T
DI

27
30.5
16 celler
43
30.5
26.5
34.5

76.34

I5.45

**:

L7x7
10x6

9x7

=

AER

701/rx6

Her

ses del forreste kugleleje og køleblæseren foron
kommuloloren. Desuden ses, hvorledes onkerel ved
fræsning og boring er ofbolonceret optimalt.

Miliøofgift på genbrug

Nærbi//ede oi

Det lyder lidt paradoksalt, men
det er rigtigt nok. Der er lagt en afgft på 6 kr. pr. celle på opladelige

\cn- -':':':r .;

Det kon godt'

ses

pc

:3
.:--l-:':-:- =::-.
r- -tr'l.en

hor væref kortuorigt overbelostet under lesten.

Et par kommentarer til præsrai- r-.:-

ii,r'ers konstmktion med 5
r'.r :r-ri ;l ooler = ma-x 10

ne:

Motoren bliver bedre, jo flere cei,er

man lægger stBrst vægt på st6jsvaghed
eller små indbygningsmåI. Passende
udvekslingsforhold vil være 2:1 - 3:7.
Strømforbruget bBr holdes under 40
ampere, hvis motoren bruges i svævefly, hvor den har lejlighed til at køle. Er
der ikke kglepauser, skal strømforbruget ned omkring 30 ampere. Man bør
desuden ikke benytte mere end 16 cel-

disse batterier til miljørigtig bortskaffelse, virker afgiften malplaceret. Havde det så endda været en
pant-ordning, så ingen fristedes til

at smide opladelige batterier i

den får. Ved 7 celleryder den ikke nær--

neværdigt mere end en god 600 motor
med gear, og i tilgift er den både tungere og dyrere. Efterhånden som celleantallet forøges, bliver præstationerne
tilsvarende bedre. Til gengæld bliver
omdrejningstallet så højt, at kun små,
ineffektive propeller kan anvendes. Efter min mening kommer motoren derfor bedst til sin ret, når den forsynes
med gear. Gearet bevirker, at man kan
køre med mange celler, samtidig med
at man kan benytte en stor og effektiv
propel. Om man vil benylte tandremsgear eller tandhjulsgear, må være op
til den enkelte at afg6re, alt efter om

batterier.
Godt nok er cellerne meget belastende for miljøet, men da alle ansvarlige mennesker i dag afleverer

skralciespanden. vi1le det have
-'-i=re: :il ei fol'sta:
PNM

De mange celier s.:.- ::-..:- -'---.- - .:sig afskrække af. fc,r :-- :- -.r. i= :l==:=
elpiloter har et par 6 =--=: I :---=. :.i-

ker liggende.']leci .-: .-.:.=.s-

..:'-: ; i:

par stik kan disse :-:-.: .- , -=s - .i..
og så har man fari^.-< .:- -: -.-er 1-l
celles paklie. der i ii-*:: -,.:: s-riles ad
under opladningen. sa rran kan klare

DIN SKRATDESPAND
KAN IKKE LI'BATTERIER

&o'

-,,

sig med en biliig lader. Jlaske en overvejelse værd. hr-is man ril have lidt
mere >power.. i sit fl-r-. men ikke ønsker
at ofre en stdne sum penge på projektet.

Min motor har i ojeblikket flØjet ca. 50
ture og ser ud til at klare belastningen

fint.

- og det gælder også flybatlerier,
siger din kommune.

Wqr Plqnes Stævne'96

H *4H

d'#l

i Soderup på Siællond

23., 24. og 25. ougusl ofholder KFK (Københou.ns Fiernstyringsklub.) og
Peter Alstrup få Comet-ef inleressont og spændende sfævne med skolo- elIer semiskolo fly fro første og onden verdenskrig somt fro Koreo-, VietnomDen

og Golfkrigen.
Hvorledes et slævne bliver til
Den 4. januar 1996 - ved et KFK klub-

i Hedehuset i Hedehusene - begyndte de indledende manøvrer til nomøde

get nyt indenfor vor hobby - nemlig
R/C hobby skalatræf.

Id6manden, Peter Alstrup fra klubben Comet på Amager, forelagde de
forsamlede KFK'ere sine tanker om et
Lockheed P-38 Lightning Fighter modelstævne, som efter hans tanker kunne foregå pa KFK's modelfll'r'eplads i
Soderup med deltagelse af inden- og
udenlandske entusiaster. som maite
have samme "skore" og umulige hobbl-.
Peter Æstrup havde da gennem længere tid syslet med tanken om et stæv-

ne udelukkende for "war birds" samt
ved dette stævne at lave en speciel

klasse for hans store interesse, P3S'eren. Han talte varmt og entusiastisk for sin (hjerte)sag, og fik da også
efterhånden nogle nysgerrige KFK'ere
til at interessere sig for ideen.
Da de fem KFK'ere JPrgen Petersen, Flemming Madsen, Keld Larsen,

Eric Huber og Ole Kastrup har nogen
erfaring i at arrangere diverse større
skalastær.ner, var de klar over, at interessen for sådanne stævner normalt
ikke er overvaeldende. Men i samarbejde med Peter Alstrup blev man enige
om, at gøre stæ\.net til en ny form for
internationalt skala- og semiskala
træf, hvor vægten ikke kommer til at
skulle ligge på dokumentation og bedBmmelse, men på flyvning og det fornøjelige i at mødes med andre entusiastiske WC folk fra resten af Danmark
og hele Europa.

Resultatet blev, at den førnævnte
arbejdsgruppe blev nedsat.
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Sfævnet toger form
Kombinationen "P-38 Model Organization International" og KFK blev en
realitet den 29. februar 1996, og der
blev holdt et mØde.
Gruppen består nu af 6 mand, og
ved det første møde blev kriterierne for
stævnet udstukket og arbejdsopgaverne fordelt.

Stier-net blir-er et pilot- og publikulisiær're. or cie: e::ie-ise \.,nce'Jt
fl'l';ll:r:l--a':-:.
for cie:ie :pæli.:li=
som i-i \-c:li<| ,. S lr-<l<l tl. =: :. .:=:.:=:

Wor Plones lnfernotionol R/CtræJ'96
23.,24. og 25. august 1996

International deltagelse for alle med
skala- eller semiskala modeller af 11..'.

som har deltaget

i en eller flere afføl-

gende krige:

I

Verdenshrig,

II

Verdenshrig, Korea-,

Vietnam og Goffirigen
Der lægges speciel vægt på samværet
med andre piloter og deres familier,
flywning og seir{olgelig fremvisning af
de spændende ogr flotte rrlodeller fra en
:,ci. i-: :lle i:::'1.=r: :t kende. Det skal
::.':---=:'<=s. ': d.r absoiut ikke er no==:-

:l-.-.:':-. -ll=.

l.- :.:=-.::-: icregar fredag oEIør,i.g. = i=: =: ei publikumstævne om
si.:-t.:=:-. S:,ærlet afholdes på KFK's
j:. ier er beliggende i Soderup
:l-.-.'=: -=
ia Københavns centrum i
c=,
',= --;.::-s:::-.,^^= :. rolige omgivelser. Ud over

en 120 meter startbane med græsunderlag råder KFK også over en 70 meter startbane med hårdt underlag.
Vi kan desuden tilbyde camping, el.
vand, toiletter, hangartelt med el og
stort samlingstelt, fællesbuffet lordag
aften og fri flyvning d. 23. og 24. au-

Fiemming Madsen
Vibevej 1

gust.
Og så skal det da ikke forglemmes,

TIf. 43 73 44 46

at for ikke-flyvetosser er der Kobenhavn Kulturby 1996.
Nu er det blot op til dig at reserwere dagene i din kalender og at tilmelde dig

hos en afnedenstående personer enten

pr. brev eller telefonisk. Sørg hellere
for, at dette sker snart, da interressen
har vist sig at være storl

2635 Ishøj

Når bølgerne går høit
... i tanken på dit super-pro-stunt
flywejern, så opstår der luftbobler.
Nogie gange så meget, at motoren
gar heit ud, og olte så meget, at det
kan mærkes på motorens gangsta-

bilitet. Især

fladkropsmodeller

kan være plaget afskum i tanken.
Til fri afbeny.ttelse er her et tip

Peter Æstrup
Medelbyvej 54
2610 Rødowe
T]f.36 70 0771

fra Frank Williams, en

ameri-

kansk top-F2B-pilot:
"Siden 1992 harjeg brugt en lille smule ArmourAll i brændstoffet
(ca. 1 dråbe pr. dl). Du kan selv forsøge ved at hælde brændstof i et
reagensglas, ryste det godt og se,
hvor hgjt skummet står. Tilsæt så
en dråbe ArmourAll, og prpv igen skummet er bare væk. Virkningen

kommer fra ArmourÆl's indhold
af silicone. Tficket stammer fra
amerikansk off-shore racing, som
man jo godt kan foretille sig have
Iidt ryste- og skumme-problemer.
Efter flere års brug harjeg ikke set
nogen skadelige virkninger på mo-

til den
danske stunt-folk er så:
- fås olien i Danmark?
- er der nogen herhjemme, der har
prøveL det eller noget lignende?

torens indre.. SpørgsmåIet

- findes der andre additiver eller
hel,/halv-syntetiske modelmotorolier med en lignende virkning?
Buth

Trimning qf en Stunlrer
Af Flemming Pedersen, Kioven

modellen, men prøv hellere, om der er
nogen, der vil udstille den - så gør den
da lidt gavn. Kælenavnet for sådanne

Herhjen::e
_-- -^.-: Dalnark er de fleste nok

- - -:- i-r:.
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modeller er "halvstuntere".

Et eksempel er en model, der har en

skær'r-inge. Selr.folgeiig kan man wiie iacs cs bluse tlimklapper'. så mo:.---.':- -:-;.f -:=.'. l:t' f::.ff fllr-gi']ige-

:::

. - _-

kan =;i+s -;::. :-..:. =: j:r :----.-:rl -.ke mange. cier :;:-.:=: i:
:rl r -1 :l
jeg samiet og oversa: :. ::.= ':--..'-=: ::

:r:rt--

-.

-r'irr'

-

amerikanske tidsskriilt:. S-tr- -== rr-:ner kunne have interesse.
se

Hvis du vil spørge forfatterne a: c_:artikler, hvornår de ville stoppe med

at trimme, ville svaret være som folger: "Når modellen falder fra hinanden, holder man op med at trimme, ikke før..

Det perfekte trim

til alle forhold fin-

des ikke.

Basis-trim begynder i byggerummet
med ultra-præcis bygning, opmåling
osv. Hvis hver del af din model ikke er
absolut præcist lavet, og delene ikke
passer 1007o sammen, vil ingen form
for trimning kunne afhjælpe dette
helt. Omhyggelig trimning kan bedre

en skævhed i vingen, eller om det skyldes for lidt tipvægt. Det gøres ved oforsigtigt" at flyve modellen om på ryggen
og se, om ydervingen ligger for højt el-

ler for lavt. Hvis ydervingen stadig lig-

ger for højt, skyldes det for lidt tipvægt. Dette er nemt at ændre og betyder nolmalt. at rlodellen ikke har en

i r:nEen. ]Ien hris nu vderer der en
..--=-.'::- j. S. :r r.an tvunget til at wi-

s^;:..-hcci

-.--::=.:- -r=:=r 1br lar-t.

:.' :l-::s .--=r'cruEe trimlilapper for at
js--vr :ii at fl5'e lige på sin akse.
\-:=-a-: ^an en skæv vinge ikke ret=:. \ogie prover ihærdigt f.eks. at
: - ::-

'.':al: Sl:i:l:l l'
'-rJ

.--

.-. ---:---:--:-=--

:l
-

-

l
-:-:

----

-

-:

.=

ned \-l: ci:. ;;:: __tt l:---_-t:. ::. _-_=_der sradie .
Sa har man e:: :-. - i=- ::= i :.-='. -. -::ge. der er trimms: ::- ': :i_.-.'= -:=+. rii
dette trim hai'e n::::i-= i=:-. i--::-:. nar
hastigheden falder. ri ::r.r€ be;1'dning.
når hastigheden oge=. Deite giver en
model, der rtl ruile imod dig eller væk

fra dig, alt efter hiiiken manorre. der
flyves.

Lad os antage, at ved forste flyr.ning
ligger ydervingen for hojt. Det første,
du så skal fastslå, er, om din model har

trarnpe ringen over en kedel.

lled ringer, der ikke er alt for stive,
kan man godt være heldig; men med
r-inger, der har d-boks, og især med
balsa,/skumvinger har man ingen
chancer.

SA BYG PRÆCIST,

MEGET

PRÆCiST, det betaler sig.
Man bruger så mange timer, penge,
tanker og kræfter på at bygge en model, så der er ingen sund fornuft i ikke
at bygge hver del helt præcist, fgt den
limes i modellen.
Husk det nu!
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I lyset afdette bliver vi nødt til at dele trim ind i to grupper:

Gruppe

l:

samtidig.
Spørgsmålet er, om modellen drejer

rHqlvstunlere(

ens i både ind- og udvendige loop; her-

Vi har allerede berørt det mest almindelige problem for denne gruppe stun-

tere: den skæve vinge. Nogle gange
kan en model have en kombination af
problemer i sin rullende akse, som gør
det til en større udfordring at trimme
den.

Hvis f.eks. ydewingen i ligeud-flywning ligger 7 cm for hgjt, men i rygflyvning kun 2 cm for lavt, så er dette et

signal om, at der ikke kun er en
skævhed, men også for lidt tipvægt.

Forsgg ikke at rette begge ting på 6n
gang. Ret eller just6r kun 6n fejl ad
gangen, og prøv så modellen, så du kan

se, hvilken effekt trimmet har haft. I
dette tilfælde skal du først trimme
yderflap/trimklap, så ydervingen er
løftet ens i ligeud- og rygflyvning. Herefter er det enkelt at justere tipvæg-

ten, så modellen ligger lige på sin akse.
Normalt vil sund fornuft fortælle, hvilke trimændringer der er nødvendige,
og i hvilken rækkefølge.
Selv med vinger, der ikke er skæve,
og med den rigtige tipvægt kan man i

visse manøvrer opleve, at modellen
ruller. Dette skyldes sikkert en for effektivt flap. Det er almindelig praksis
at lave yderflapsen lidt bredere ud
mod tippen for at hjælpe ydervingen
med at løfte tipvægten. Det kan jo ske,
at man får lavet flapsen for stor eller
for lille, så man kan blive nødt til at
skære lidt af eller lime lidt på. Det kan
gøres ved at tage nogle tynde stykker
krydsfrner af forskellig storrelse med
pa flyvepladsen. Her ma man proi'e sig
frem for at se. hvor meget der el nodvendigt. Rengor den for Lille flap og ta-

pe en stump krydsfiner pal Husk at
gøre det meget præcist, så det ikke giver løft eller sænk ved ligeud- eller ryg-

flyvning. Testflyv modellen i de mar'øvter, hvor du havde problemer, og
fortsæt trimningen, til problemet er
løst.

Det er ikke altid, at "halvstunterens" rulleproblemer i manøvrerne
kun skyldes skæv vinge, for stor eller
for lille flap. Et tiltet haleplan kan også give rul. Hvis f.eks. haleplanet er
tiltet ned mod ydersiden af cirklen, vil
dette resultere i, at modellen vil have
en tendens til at rulle ind mod centrum. Det sker, fordi haleplanet er
langt bag-ed tyngdepunktet. Modstanden. der opstar ved dette rul, vil
også give lidt vrid t1'dervingen bevæger sig vertikalt frem og tilbage i
forhold til lineflugen,.
Den eneste losning pa dette problem
er at skære kroppen op og fa det rettet.
(det er bedre at rette det end at have

en model, der ikke flyver godl.

llen

før man bider i det sure æble og skærer
kroppen op, er der lige en ting mere,
man bør kontrollere. Såfremt det også
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skal rettes, kan man nemlig gøre det

ved menes, om der skal gives samme
op- og nedbevægelse med håndtaget,
for at modellen drejer ens? Hvis ikke,
har man et problem eller en kombina-

tion af to problemer.
Det første, man skal kontrollere (og
det nemmeste), er, om h6jderoret er i
neutral, når flaps er neutrale? Hvis ikke, skal man fastslå, om det er flaps eIler ror, der skal rettes. Dette kan gøres
ved at vride ror/flaps, selv om det kan
være lidt skraemmende. Faren ved det

er, at man kan være så uheldig at

brække hornene ud af ror eller flaps,
hvis træet ikke er hårdt nok. Vrid forsigtigt, og testflyv imellem hvert r.rid.
Husk at vride begge ror eller flaps
præcist lige meget. sa du undgar rul.
Lad os antage. at ror og flaps er lige.
men at modellen stadig drejer hurtigere den ene vej end den anden, så er det

hojst sandsynligt, fordi haleplanet har
lidt indfaldsvinkel - med andre ord: ha-

leplanets centerlinie er ikke parallel
med vingens centerlinie. Her er det så,

at vi kan rette det før omtalte tiltede
haleplan samtidig med haleplanets
centerlinie.
Nu er det, at man beg;rnder at ærgre sig over den manglende omhu under
bygningen. Så byg nøjagtigt!

Den sidste større faktor, der kan
gøte, at vi har fået en halvstunter, er
for stor vægl. Selv om den er nok så li-

ge, vil en tung model aldrig flywe så
godt som en lettere af samme design.
(En modei kan maske r'ære b1-geet for
let. nen ingen har qiort d.ei erdnu .

At b-r-gge iet. beil-der iklie nocivendigris. at modellen bliver for svag: men
hris man ofrer stgken for at fa en let

model, er hele arbejdet spildt. Byg derfor med styrken de rigtige steder, så du
får en let og god model ud af det, så vil
du blive belønnet.

For at bygge let og stærkt kræver
det, at man kikker hver eneste del nøje

-

En lige model
TFimmet
Vægten.

Hvis ikke disse tre ting er i orden, vil
modellen aldrig leve op til sit fulde potentiale. Fra nu af går vi ud fra, at modellen er lige, og vægten er acceptabel.
TFimningen af modellen er både objektiv og subjektiv.

Den objektive del kaldes "basistrim". Dette trim skal være i orden, f6r
modellen har en chance for at flyve
godt. For denne dels vedkommende
kan der svares klart ja og nej til
spørgsmålene på trimkortet, og den er
lige til at gå tii.
Resten af trimprocessen er subjektiv, fordi to piloter altid vil trimme forskelligt. hr-er efter deres smag.
Der obiektive trim
\-ed det forste trim drejer det sig om at
fa vingen lige pa sin akse. Hvis du ikke selv kan se, om vingen "flyver lige",
må du have en hjælper, som du beder

om at være meget kritisk. Samtidig
med disse flyvninger får du en fornemmelse af tyngdepunktets placering.
Dette justeres nu, så modellen er flyvebar; senere kan du finjustere det.
Når vingen er justeret, og tyngdepunktet er medgørligt, går vi over til
justering af tipvægten. Start med et
wingover. På vej ned laver du en blød
udretning til ryg- eller ligeudflywning
ca. 5-6 meter over jorden. Husk, at det

skal være en blød udretning. Hvis
ydervingen løfter sig, er der for lidt tipvægt - just6r, så yder-vingen ikke løfter

sig. Hvis .v-der vingen går ned, må du
fierne lidt tipi-ægt.
\æste punkt el justering af iineudforingen. Hris modellen har godt line-

traek ved ligeudfl5-ening. men linetrækket falder betydelig i 45' hojde.
er det meget sandsynligt, at lineudfgringen skal flyttes frem. Hvis linetrækket er rimeligt øverst som nederst,
men modellen vrider meget i de kantede manøwer, flyttes lineudføringen tilbage.

igennem og beslutter, hvor der skal

Bemærk: Når lineudføringen flyt-

spares på vægten, uden det går ud over

tes, kan modellen igen begl-nde at rul-

stytken.

le. Vær opmærksom på det, og just6r

Gruppe 2: >Stunleren<

om nødvendigt tipvægten. Generelt
kan man sige, at jo længere man flytter lineudføringen frem, jo mere ti-

Stunteren er en model, der er bygget lige, har den rigtige trækkraft og en passende vægt. En sådan model er ikke
svær at trimme. Efter 5 - 10 trimflywninger i en logisk rækkefplge er den
trimmet til9SVo af sit potentiale.
Poul Walker har lavet et meget fint
trimkort, og fØlger man det, kan det ikke gå galt. Lav nogle fotokopier af det
viste trimkort, og tag dem med pa fly-

vepladsen. Tag også et
t"T;"r.U",,

i

lommen. og

når du har to minutter til

Tre ting er r"igtige. for at modellen skal
flywe godt:

pvægt.

Huskl Under normale omstændigheder er der mindre linetræk i høje
mano\.rer end ved ligeudflyvning. Målet er et rimeligt linetræk i hele flyveprogrammet.
Næste punkt: Vender modellen ens i
indvendige og udvendige manpvrer?
(venderadius er måske stadig for stor,
men det tager du dig af senere). Hvis
modellen vender bedre indvendigt, just6r da hgjderoret lidt ned i forhold til
flaps. Hvis modellen vender bedre udvendigt, just6r da højderoret lidt op i
forhold til flaps.

Det er tilrådeligt med et fuldt just6rbart håndtag; men det vender vi tilbage til senere. Nu trimmer vi fprst

Def subiektive frim

haletunge og stadig spore fint, hvis de

er meget personligt, og hvis du skai flyve modellen, skal du også trimme den

er i et passende trim.
Generelt er det fglgende ting, der får
modellen til at vende langsomt:

modellen.
Det sidste basistrim er .sporingen
Modellen skal spore ens i bade ligeudog rygflyvning. Hvis modellen sporer'
dårligt i ligeudflyvning. skal hojderoret lidt ned i forhold til flaps. Hrts modellen sporer dårligt i rvgflr-ining, skal
hgjderoret lidt op i forhold til flaps.

subjektivt, så modellen passer til din
flywestil.
Det første del afdet subjektive trim
har at gøre med vendefølsomheden i

Dette kan gir,'e et problem, for når
modellen er trimmet til at spore ens i
ligeud- og rygfl5'r'ning. kan det som før

TlrngdePunkt.
Lineudføringensplacering.
Propel-udformning.
Flaps contra højderorudslag.
Lineafstand på håndtaget.
Følsomheden er en kombination af

.

omtalt bevirke. at modellen vender
bedst den ene afvejene.

Men lad nu modeilen spore ens, så
må vi justere den ulige venderadius
med et lille trick (et fuldt just6rbart
håndtag, men det vender vi altså tilbage

til).

Modellens følsomhed er afhængig
af:

-

disse faktorer. Her må du altså prøve
at finde den rette kombination, som
passer til dig.
De fleste modeller kan flyves meget

rin *krc

\:erc cllcr
hrler rrlr
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\.rnrlc

\ålJ I

åøl*arnhrd

I

linetr*L
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rekvaliteten atgøre.
Det f6rste, man bemærker, er, at
næsten alle faktorer har betydning på
sporingen. En ting, man også skal huske, er at rengøre linerne meget ofte;
det har meget stor betydning for spo-
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ringen. Udadtræk på motor og for me-

get sideror er ogsa skadeligt. Justerbari sideror el en klar fordel.
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nnger. man foretager, så man kan se i
bogen. hvad de enkelte justeringerne
medfører. Efterhånden som du prØver
de forskellige trim, opbygger du en fornemmelse for de subjektive trims muligheder. På den måde bliver det også
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Håndtagetsjustering.

på håndtaget. Det kræver som før
nævnt et fuldtjust6rbart håndtag.
Sidste subjektive trim har med spo-

J,4

i

-

,lurlrr

,l
lt

Faktorer, som har indflydelse på
vendekvaliteten, er følgende:
- Propellens diameter.
- Propellens stigning.
- Lineudføringens position.
- Højderor/flapsudslag.

ipr:rgl

linnrdfxring

[- lr.
llttlrrlriirrs

vis og springende.

Hr-is modellen sporer ens, men ikke
vender ens i ind- og udvendig, er det
tid at justere håndtaget. Hvis modellen vender hurtigere udvendigt end
indvendigt, skal begge liner fl1ttes op

J,I
r

dellen kan vende 90" uden at
wikke/vride eller uden af wikke stød-

cessen begyndes.

\'åJ
*.nr

For tung næse.
Lineudføringen er for langt tilbage.
Ændring af propel til større diameter, eller storre stigning.
- Reducering af højderorudslag i forhold til flaps.
- Lille lineafstand på håndtaget.
Du må prgve dig frem.
Næste subjektive trim har med vendekvaliteten at gfie.
Vendekvaliteten er i orden, når mo-

Tætheden mellem haleplan - højderor og vinge - flaps.
Du må pr6ve dig frem
En ting, vi endnu ikke har været inde
på, er, at haleplan-h6jderor og vingeflaps skal være helt tætte; der må ikke
kunne slippe noget luft, igennem. Dette skal du sikre dig, før hele trimpro-

J u*{rr
llepr - trirthllp

ingen lige

g:r

til, hvor meget du bevæger

håndtaget.

Ol'tr*sltd$* ;rf F*ul \* alhex' trirnktx

ST,{RT'
\

forhold

-

tri /f;

?fr"tÅ/r,vG !!J

nemmere at trimme

til

alle vejrfor-

hold.

Husk: Når man ændrer et trimpunkt,
kan det være nødvendigt at gå tilbage
og trimme igen. Prøv at fglg pilene på

trimkortet.
Og husk at teste modellen ind imellem.
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Formqndens mundrlige
berefning
- ved RC-unionens repræsentantskabsmøde

den 24. marts:

RC-unionen er den danske landsorganisation for modelflyvning med radiostyrede
modeller. Arskontingent er kr. 310,-.
Ved indmeldelse skal der altid betales et
fuldt årskontingent. Indmeldelsesgebyr er
25,-. Medlemmer, som indmeldes i årets,sidste halvdel, vi1 automatisk få overskvdende
beløb refunderet i næste års kontinsenrookrævning.

Bestyrelse:
Klaus Egeberg.
Dragsholm f IFK.. lonr ::o.
Tlf. + Fari: 59 32 71 -i0.
Arild Larsen. f IL -{lhus. næ-iriolmand.
Jorgen Hol.o.. KFK.
Jorgelr Kdae Hon.en. \[[ -\hus.
Erik -r'-1mark. -\morv Toftlund M{k.
Steen Hoj Rasmu:sen. SIISK.
Jens Larsen. Østj1'sk

IIfk.

Sportsudvalget:
Steen Hoj Rasmussen
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup
Tlf. + Fax: 43 45 17 44

Styringssgmpper:
Kunstf'lyuning:
Tom Jakobsen
Taastrup Vænge 55, 1.mfl,
2630 Taastrup
tlf. 42 52 45 52
Suæuemodeller:
Torben Rasmussen
Mårvænget 40, 8850 Bjerringbro
t]f. 86 68 83 67

Skalamodeller:
Leif Poulsen

Neptunvej 38. 8723 Losning.
LlL
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Oi) 1/

/ I

Helil:opr, rn',r:i': !:.: r:
Benrhe \ie.s=:

l;l - G:i: .::
t[. ,] -: i: -:

Ariuncilr;

Torben JIo-,er

Hjulets Kvaner 262. 5220 Odense SØ
66 15 58 69

Flyr-eplads-udvalget:
Erik Nymark
Herrestedgade 11, 6520 Toftlund

tlf. 74 83 06

83

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvei 13, T\rne,4000 Roskilde
tlf. 42 13 89 85

vil ierior

-Ahr.

rc,:::te :ld p:

Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandved

tlf.53 75 67

de::

her'.

I steci.: r:. :s- icI,ltc q: :]-iI J:liri. iemaer.
Best;il'L-r-:el la sidste repræsentant-

sKabsroie om ai ændre RC-unionens regn-

sriabsar har betl'det. at \i i år modes i marts
stedet for i oktober. Omlægningen har givei\is medfort en overraskelse for en del
klubber, idet antallet af stemmer på repræsentantskabsmødet afhænger af medlemstallet på indkaldelsestidspunktet. Nogle klub-

i

02

Tlf. tid: alle hverdage mellem
k]. 17.00-19.00

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 63 19
telefax 86 22 68 67
Giro 3 26 53 66
Tlf. tid: Mellem kl. 16.30 og 18.30
Torsdag dog til kl. 19.30
Lordag og søndag LUKKET

unionens forhold til Kongelig Dansk Aeroklub - og derrned også til FAL Som bekendt
er det nu 5 ar siden. at samarbejdet med
KD^\ ophorte. og der er ikke udsigt til nogen
genopiaqelse. KDA ager fortsat at udnytte
sit FAl-monopol okonomisk og bidrager dermed til den undergravning af FAl-samarbejdet, som for øjeblikket finder sted over hele
verden. Fortsætter den nuværende udvikling med oprettelse af FAl-uafhængige modelfllweorganisationer, må det nok forudses,
at modelfllvningen på sigt glider helt ud af
Ml-samarbejdet. Blandt de FAl-uafhængige organisationer kan nævnes Deutsche Mo-

ber har derfor måttet konstatere, at de har
mistet stemmer, fordi de har medlemmer,
som ikke i tide har fået betalt deres kontingent til RC-unionen. Restancer har længe
været et problem for RC-unionens administration, ogjeg håber derfor, at det nye m@detidspunkt vil anspore medlemmerne til at
betale kontingent til tiden. Derved sikrer
klubberne sig indflydelse på repræsentantskabsmødet, og unionen slipper for et både
besværligt og kostbart arbejde med udsendelse af rykkere, sletning af restanter m.v.
Et andet tema drejer sig om en gammel
kending, nemlig støj. I det offentlig system

dellflieger Verband (ca. 50.000 medlemmer),
Model Pilots Association i England og Sport
Flyers Association i Amerika. Æle organisa-

modelfl)'vning klassificeret som en

ternationale lufbsportssamarbejde må komme fra KDA.
Afslutningsvis skaijeg blot konstatere, at
efter nogle års tilbagegang oplever vi igen

er

såkaldt "stØjende fritidsbeskæftigelse. på

linje med moto-cross, speedway, go-cart race
og lign. I en tid, hvor foik i al almindelighed
bliver mere og mere fglsomme over for stØj,
befinder vi os derfor konstant i farezonen.
Også i det forløbne år har vi mistet flywepladser på gr-und af støj. For en kommune er
lukningen af en modelflyveplads noget af
det nemmeste. og for en klub er etableringer aiel l-r l,-ris r,r;:ei :isr'=r'cs:c,. \l srial
d.-:'i :' :-::.= --.r:-.'::r. ,- . i: .-.- ..- r: l',': =,.-

j

tioner

i

voldsom vækst og alle hjemme-

hørende i lande, hvor gamle og selvtilstræk-

kelige nationale aeroklubber ikke har fulgt
med tiden. Det første verdensmesterskab
uden for FAI er allerede afholdt, nemlig Jet
World Masters i 1995, og det var givetvis
kun begyndelsen. Rc-unionen har ikke for
tiden noget problem m.h.t. gennemfgrelse af
sportslige aktiviteter. Det har KDA og FAI

til

gengæld, og det er derfor vores opfattelse,

at et evt. udspil om genindtræden i det in-

fremgang

i

medlemstallet. Jeg håber, at

denne tendens må fortsætte, således at RCunionen også fremover kan stå som en
stærk organisation og derved få den indflydeise og de goder, som medlemsmæssig sty'ke giver.

Klaus Egeberg
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li-agef \.ec al :orge ior. åi oef i$e oel]-ii€:
motorer uden efterdæmpere. at der iklie fl5ves tæt på naboer, og ved, at der ikke fly'ves
på tidspunkter, hvor det enten ikke er tilladt, eller hvor det er til åbenlys gene fra
omgivelserne. Ofte skal der blot lidt omtanke og tilpasning til for at blive klager kvit.
Og er vi i stand til at vise den omtanke, kan
modelflyvningen måske hen ad vejen blive
omklassifrceret fra en "støjende fritidsbeskæftigelse. til en,rekreativ fritidsbeskæftigelse".

Inden for almenflyvningen har man et

Salgsafdeling:

46

læst. Jeg

1.

Hobbl-udvalget:

tll

Sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmodet er cier '-iisenii En sll.rfilrg
beretning. som jes Ealjci ira. a: atle har

Telestyrelsen om frigivelse afyderligere 20
kanaler på 35 Mhz-båndet. Vi har endnu ikke fået svar på ansøgningen, men ved, at kanalerne allerede er frigivet i bI.a. Tlskland
og Norge.
Et tema, som dukker op i ny og næ, er RC-

motto, der siger, at "sikker fly'vning er ingen
ulykke". Heldigvis er det også et motto, som
følges af flertallet af mode1fl1'r'erne, og vi

har lykkeligvis hidtil været forskånet for
egentlige ulykker. Af samme grund har r-i en

meget billig forsikring. Vi må imidlertid
gøre os klart, at udviklingen i retning al
kraftigere motorer og tungere og hurtigere
fly øger kravene til os - ikke blot som piloter.
men også som kontrollanter og sikkerhedsfolk. Nogle uheldige episoder i arets lob har
medført forslag om, at RC-unionen skal
skærpe sine sikkerhedsbestemmelser. Det
er imidlertid med vores sikkerhedsbestemmelser, som med så mange andre regler: De
er gode nok - blot de overholdes. Jeg kan i
øvrigt oplyse, at RC-unionen. netop med
henblik på at øge sikkerheden. har ansøgt

Regnskob i sommendrqg
Bemærk. at regnskabsperioden.r på i5
mdr. og regnskabet er ikke umiddeibari
sammenligneligt med forrige års regnskab.
Driftsregnskabet dækker perioden 1/10,
94 - 37112,95.

Indtægter
Kontingenter
Andre indtægter mv

Regnskab

Indtægter i i alt
Udgifter
RC/DK

Kontingent DMF+
kob af ]Iodelfl)'ve N)'t
Spo11sudvalget
Hobbl-udr'./r-ideogTuppen

Forsikring
Ør'rige udgifter

i

1.000 hr.
890
39

929

4

614
101
25
89

310

Udgifter i alt

1.153

Resultat f6r renter
Primær drift
Renteindtægter

- 224
79

Kursregulering
(kursgevinst)

64

Arets underskud

81

Uddrog of
repræsentqntskqbsmødet

ne radio-fi ernst-r.ringsudstyr'. er nu bortfaldet. RC-unionen r-il l-rerefter kontakte vores

folsikringsseiskab lor at aftale en nr-

a1-

dersglænse.

flr-v-eplads.

nedstemt.

g'ænset til tirsdage og lørdage.
Der er igen i år to sommerlejre, en i Skagen og en pa Egeskov. Se omtalen i MFN nr.

Forslag om et juniorkontinsent biev

Klaus Egeberg, Dragsholm \IFK. Jorgen
K. Hansen, Modelfllr'erne Aarhus og Jorgen Holsøe, KFK. blev alle genvalgt, og
Klaus Egeberg blev ligeledes genvalgt som
formand.
Regrrskabet. som viste underskud, blev
godkendt (regnskabsperioden er 15 mdr.
grundet omlægning af regnskabsåret).
ffls1-rgr'ænsen på de 12 år, som Telestyrelsen hidtil har forlangt for at måtte betje-

Sikkerhedsnet skal anvendes i forbindelarrangementer, hvor der kræves entre samt ved fly'vning uden for godkendt
se med

Initiativpokalen gik til Jørgen K. Hanscn
for hans store arbejde, som har fort til J-t'sk
Modelflyvermøde.
Oie Meyers mindepokal tildeltes Preben
Baier, RC-klubben Happy Landing. Preben
Baier havde frivilligt påtaget sig det store
arbejde med at renskrive RC-unionens nye
hæfte om RC- flyvning. Hæftet skulle gerne
udkomme i løbet af et par måneder.

Kontingentet er uforandret 310,- kr. om
året + 25,- kr. i indmeldelsesgebyr.

Flvvningen på Egeskov er blevet be-

2 96.
Pa sporgsnalet om indpakning af Modelfl1'r'e \1't i plastposer var svaret, at prisen

er for hoj. Bent Aaibæk-Nielsen tilføjede, at

skulle man modtage et beskadiget blad,
skal der reklameres til postr'æsenet, som så

vil levere et nlt og ubeskadiget eksemplar.
Fuldstændigt referat er udsendt som klubAt.
orientering nr.4/96.

RC.UNION ENS METHANOLFORHANDLERE
IC Cornmunication
Frank Jensen

Poul Erik.Iensen
Nonnetitr,ænget 28

Søndenangsall6 58
2500 Valby

5270 Odense

Mini Hobby
Frode C. Andersen
Tårnvej 303
2610 Rødovre

Leif Eskildsen
Stenbæksvej 9, Hinnum
7200 Grindsted

\

Knud Iiaegaard

llidtjydsk IIodelfl;weklub

Bjergegl'den 4
5631 Ebbemp

Stig 11ø11er
Skinderholmvej 20
7400 Herning

Farwe- og Hobbyhj6rnet
Peter Andersen

Henning Pedersen

Firma-Data

Klosterplads 4

Ny Sognstrupvej 23, Nr. Felding

Knud Aanæs

5700 Svendborg

7500 Holstebro

Ole Rømersvei 28
2630 Tåstrup

Faaborg Modelflyweklub

Fritz Scotwin

S. F. Christensen
Søgårdsvej 31

Skive Modelflyveklub
Peter Olesen
Strøget 18, Oddense

Åddsparken 55

5762V. Skerninge

7860 Spøttr"up

Preben Vestergaard
Violvænget 6
5856 Ryslinge

Avionic Denmark

2970 Hørsholm
Ole Harder

Thorsholms Æ16 6
3400 Hillerød

Søren S. Sørensen

Frichsvej 25
8464 Galten

Erling Larsen
Josti Hobbl'
Jørgen Øllgard
Blommevang 2
3550 Slangerup
Modelflyveklubben Flyrefi sken
Bjarne Aakermana
Sydhavnsvej 1-3

Stenderupvej 169

Grenå RC-modelsport

6092 Varmark

Valther Hansen

iic,C Jcrsen

Rådmandsvej 40
8500 Grenå

l';':i:,::r.rel 10F
;:l S.-::'i.:'i-',r':

Harr,v's Hobby

Harrv Hougård
1 i'{-\-ts]

3700 Rønne

Hans Ketil Hansen

Klinteb;'Kirkevej
3730 Neksø

l+

::1",,,R:::der'3

l'I. ;=-:l-.-''elilb-r:n F16

Olav \ielsen
Varregårdsvej

llal:-:: S:aaci

6600 Veien

S961

Karl O. Østergaard
Jollen 2. Bork Har:6893 Hemmet

Leif O. Mortensen

Jensen

Pi-ei'ænget -1{

Allingbro

Poul Erik Witzel
B6gedevej 12
4100 Næstved

Arne Hansen
Fasanvej 3
4250 Fuglebjerg
Fly'lvood
S. Jensen
Grgnnegade 12
4700 Næstved
Ren6 V. L. Jensen
Stormarks Æi6 99

4900 Nakskov

Leo Henriksen
Jens Thuesensvej :j5.
7000 Fredericia

Nørremarksvej 61
9270 Klanrp

T-

HobbyManden
,\'

Thomas B. Olsen
Skibsgade 2
9500 Hobro

Silver Star Models
Axel E. Mortensen
Sjællandsvej 3
9500 Hobro

Rougsø

STÆVNEKALENDER
Kunstflyvning
15-76/6 SM, A, B, C og X. Vestersjællands Mfk.
Kim Jprgensen, tlf. 53 52 52 32

Svæveflyvning

Udtagelse: WM 1997 og NM 1997
(Ny dato)

24-2518 DM, A, B, C ogX. Dragsholm Mfk.

7-819

Peder Pedersen, tlf. 53 45 24 76
Udtagelse: WM 1997 og NM 1997
(Ny dato)
NFK Cup, A, B, C og X. Nordsjæilands

31,18-1.19

DM 2-M, Østjydsk Modelfllweklub

3ll8
7/9

og Nordic. Tidaholm Sverige
Anders Rasmussen, tlf .74 65 32 23
EM i Tjekiet
Anders Rasmussen, tlf.74 65 32 23

Fyns Mesterskab, Odense Modelflyveklub
Rasmus Larsen, tlf .75 24 55 40
Populær, Sport og FAI. FAi er anden udtagelse

wM

l5l9
2919

til

til

til WM 1997 er i april
Udenlandske konkurrencer FBC
4-11.18 ElI. FAI Finland

Steen Høj Rasmussen, Llf. 43 44 77 44
Reservedag
RC

Jørgen Larsen, Llf.97 93 62 67
Udtagelse til NM 1997, Viking 1998
SM F3F, Nordsjællands tr)ernstyrings Klub
Brian Dylmann, tlf. 45 93 95 73
Udtagelse til NM 1997 og Viking 1998

Internationale FBB og FBF samt F3J stævner
74-7616 F3B 2-M Enlarged Nordic Free Flight Competition

9-11/8 Nordisk Mesterskab F3J. Finland
6-13/8 Viking F3F Slope Race. Island

1997

26-2817 Norsk Open F3J
Inge Balsrvich, tlf. +47 61 31 45 65
23-25/8 NolI-F3B i Norgen
L.i:e Balsri.ch. tli -=, 61 l1 J5 65

Benthe \iel-cen. t]L 75 88 54 54

El Flyvning

F5-Pop'triær Sini tla-f. \lb ,r'_: R:di,-s:_.1r.=:iOle Jorgensen. t-i S6 6. 52 r>

13-7417 F5-Popuiær. F5B. If;1o:
delflrreklub
Torben Rasmussen.

ili.

j:

s;r:t :r=:. Er.i:::-d ]i

S6 6S Ejl

i=:- :e: 1'-^'3 3lrringsgruppen. Stævnesiiiri gsgrlrppemes opiysnin,r":1rr
19. april 1996.

-

-:rdril;c-r'.

6;

F5-Populær. F5B. P11on samt træf. \ordsjæliands

Ølrige anangementer

Fjernstyringsklub
Ren6 Madsen, ttf. 48 7133 62

14-1516 Midtjysk

tlf.97

17-18/8 F5-Populær samt træf, Fyn

F5-Populær, F5B, Pylon samt træf, Frederikshavn

Modelflyveklub
Jan Abel, tlf.98 43 48 72

3-418

F5B
F5D (Pylon)
F5A (Kunstflyvning)
Stor sr'ær'ere
t8-2518 \\.1I Prag
F5B + F5D

418
418

9-11/8

65 90 39 70

ilf.

98 44 35 02

Molbo T!æf, MFA, Kurt H. Petersen, tlf. 86 20 40 71
aften, 86 11 64 00 dag.
Pandnrp Ærshorv, Sandmose, Kaj Pedersen,

ilf.

98 24 60 94

NFKs modelfl5-edag, Lars Hoite, tlf. 49 18 18 55
Hobb;'f11n'ertræf/opr.isning, DragsholmMfk.
Peder Pedersen.

Skala
Skalatræf
Der forrentes afholdelse af 1 træf på Sjælland træf pa Fyn og 2 tæf i Jrlland.

1

Tidspunkter og datoer er endnu ikke fastsat.
Interesserede klubber bedes kontakte Styringsgruppen
3018-Il9 pM i Populær skala samt F4C og Stormodel.
Arslev Model Flyveklub
Ulrik Liitzen, tlf. 65 97 44 80

til EM 1997 i F4C

G. Christensen,

6-7417 Sommerlejr, Skagen, Svend Hjermitslev,

F5B-10c

indbydelsen i MFN 3/96

]IIIF. Kim

tlf .74 52 62 85, eller, Hans Geelback Andersen,

tlf.

Prag
Sunrise-Sunset

Se

Træf,

2I-2316 Hyggestævne, Fredericia, Torben Enemark,
t\f. 75 95 42 98
28-3016 Internationalt Pilottræf, Haderslev RC, Carl Callsen,

74-7818 World Electric Aeromodling Games

Udtagelse

\lar Bird

10 26 35

tlf.74 62 49 14
6-7217 Modelflyvetræf, Egeskov, Hans J. Kristensen,

Udenlandske Elkonkurrencer

48

InternationalPostkonkurrence2-M,S.M.S.K.

Estland

1997

Sidste udtagelse

7-819

5ll0

Reservedag
Vario Cup Danmark, Filskov Modelfly'veklub
Benthe Nielsen, tlf.75 88 54 54

wM

Jens Larsen, tlf.75 6473 43
Expert Cup F3F, Nordsjællands Modelfllweklub
Brian Dylmann, tlf. 45 93 95 73
Udtagelse til NM 1997 samt Viking 1998
Als Cup F3B, Sønderborg Modelflyveklub
Jan Hansen, tlf . 7 4 42 14 7 5
Udtagelse til NM 1997, VM 1997 samt EM 1998

27-22/9 DM F34 Thy

1997

12-73110 Danmarks Mesterskab, Herning Modelflyveklub
Flemming Vestrup, tlf. 97 10 25 03
Populær, Sport og FAI. FAI er tredie udtagelse

3/8

BMC-Open F3B, Brabrand Modelfllveklub

18/8

Helikopter

1,516

3-418
18/8

Torben Rasmussen, tlf. 86 68 83 67
(Ny dato)
Nordjysk Mesterskab 2-M. Hjørring Modelfllveklub
Erik G. Sørensen, tlf.98 96 52 92

Finn Lerager, tlf. 42 27 86 06
Udtagelse: WM 1997 og NII 1997
Minimum deltagerantal er 3 for kiasserne

29-3016 Grænse-Cuppen, FAI

30/6
919

Termik T!æf i BMC E1 & Svæv F3B, F3J

tr)ernstyringsklub.

Udenlandske konkurrencer FBA

2916

6-7/7

Torben Rasmussen, tlf. 86 68 83 67
Udtagelse til NM 1997, \rX4 1997 samt EM 1998
Borup 2-M, Borup Modelflyvere
Jens Peter Jensen, tlf. 57 52 64 7 4

A, B, C og 2 for klasse X.

3-10/8

1996

og

Stornodel

tlf.

53 45 24 76

17-1818 Hyggetræf, Sonderborg, Keld Jensen, tlf.30 52 99 74
24-2518 Warplanes International 96, KFK, Flemming Madsen. tif. 43 73 44 46 eller Peter Alstrup,

31/8
l4l9

tlf. 36 70 01 71
Elektroflllræf,SkovlundeFlyveplads
Jan G1'be1 Jensen, Llf. 44 44 22 80
Nordjt sk Pokalcup, Sæby Mfk.
Stig Eh'ersoe, tlf. 98 46 77 65

Tilmelding senest 9. september.

F5B + div.
Sorn nogen sikliert allerede har hort stiller
DK med fuldt hold til Verdensmesterskabet

i El-fl5r'ning

F5B, hvor Jan Abei. Hans
Hansen og Keld Ørum Jensen ril rise de
rod-hvide farver for første gang i et officielt

internationalt "EI,.-mesterskab.

6740

Bramming. tIf. 75 19 03 91.

I{TE ADRESSER

til landsholdet
1. Kaj H. Nielsen
2. Henrik Rasmussen
3. Michael Nyegaard
Udtaget

har ændret kontaktadresse:

Kalundborg Modelflyveklub
Mark Law, Sct. Jørgensbjery 23A, 4400
Kalundborg, tlf. 53 51 71 10.

AVIATOR
Jens Winther, Roald Amundsensvej 5, 9210
Aalborg SØ, tlf.98 14 7178.

Ændring af klubnavn:
Nakskov Mfk. har ændret navn til:

Vestlollands Modelfl yveklub
Kontaktmanden har eendret efternavn til
Kristensen, adresse og tlf.nr. samme.
Se igwrigt Klubfortegnelsen

i nr,2lg6.

A-certifrkater
1290 Steffen Laursen, Hjørring Mfk.
1291 Henrik Dittmann, Arslev M{k.

FSC.SPORT:
1. Alex Kjeldsen,

Soren Jorgensen,
Ribe }Iodelfl1-i'eklub
1976,8
Arne Jensen. OIIF
1889,5
4. Thomas \\riese. OtrIF
1662,5
5. Rasmus Larsen.
Ølgod Modelfl.v-veklub 1604,2
b. Erling Jensen. Thy RC-Klub 667,1

The Flying Tigers

Vestjysk Modelfl yveklub
Ib Mortensen, Tarmvej I42, 6893 Hemmet,
ilf.97 37 5282.

lrair: g
Hr-is I is,i. :--=:-.i= l-:r ::t t: .. -.ar. loranden s::-;.
":-: -i: -\.::.-..

p.
p.
p.
p.
p.

er fstlgende:
3000,0 p,
2975,0 p.
2965,0 p.

Reserue:

4.

Resultqterne fro JM F3C

Filskov Modelflyveklub

og

FSC.FAI:
1. Kaj H. Nielsen,
Filskov Modelfllweklub
2. Henrik Rasmussen, NFK

1984,7 p.
1981,9 p.

Michael Nyegaard,
Filskov Modelflyveklub
Lars Jensen, OMF

1932,0 p.
1876,9 p.

4.

2865,5 p.

Styringsgruppen gnsker landsholdet held
lykke i Finland fta 4.-Il. august.
Med en tak til Thy RC-Klub for et godt

den 20. april 1996 i Thisted

3.

Søren Østergaard

Holdleder: Kaj Kudsk,

arrangeret stævne.
På helikoptersbtringsgruppens uegne

Mqnønrer for F3C r DPopulærtr
Det nye begyndenprogrom somt
beskrivelsen, kon fås
hos styringsgruppen.

4.
F&J - Termilsr'ævefl

1811,0 p.

1352,9 p.

2.

klubfortegnelsen. nemlig:

3 klubber

1812,5 p.

Silkeborgllodelflyveklub 2000,0p.

Så kan vi igen byde velkommen til en ny
klub, som dog tidligere har været med på

Kurt Jensen. Storegade 31, Vejrup,

5. Peter Wædeled, Randers
6. Søren Østergaard,
Filskov Modelflyveklub
7. Stephan Wiese, OMF

1

TOPHAT

u/

PIRUETTE

.,_L,'oyERlNG,rR/ANGFI

skab i F3J. Dei ko:r::.=:- I :r --.. ;i
Finland den 10.-i1. aui;s:.
Danmark var desr'ærre

,.*. r.::.:.=:_:-

_o_=

ret sidste år, og det vil ri i Sr-rrin3l:--r-j::.:-:-

meget gerne ændre på i ar. sa hris cier -r
nogen afjer termik-freaks, der s-rnes. at del
kunne da være meget spændende at prove.

5. SI/GENDE SY/NG

vil vi meget gerne høre frajer.
Forjer, der ikke rigtig ved, hvad F3J er.
kan vi henvise til MFN nr. 1/95, hvor FBJ-

2-

_C,-:i

\3

CIRKEL

e€

klassen er præsenteret i en artikel på side
24-25. Det officielle regelsæt for klassen
(endnu kun på engelsk) sender vi meget
gerne

til

\_
I e-+

interesserede.

F3J-klassen er i hastig vækst i hele Europa, og man behøver ikke at rejse særlig
langt (Sydsverige eller Nordtyskland) for at
kunne opleve stemningen, der hersker ved
et stort stævne med op imod 100 deltagende piloter. Det skullejeg lige hilse og sige er
en meget gribende oplevelse, der meget let
kan gå hen og blive vanedannende.

2J

,

l\

\

:€
3.

HOVERING OTTETAL

6.

STEJL

ANFTYYN/NG OG IAND/NG
49

BMC Termiktræf
6.-7.

juli

|gaittk

(nye datoer)

BMC og Svævestyringsgruppen indbyder
til termiktræf i weekenden 6.-7. juli.
Du kan flyve med i fglgende konkurren-

FIy for fun

for

st6rmodeller

Modelflyveklubben Tarp indbyder herved alle modelflyvere til sit Fly for fun
for stormodeller den 6. og 7. juli.

Del slzøl være stormodeller og

mindst i skala 1:4

og

med en maximum

vægt på 20 kg.

Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Max Hornecker, Th.
Thomsens Strasse 11, D-24963 Tarp.
tlf. + 04638-457
AT

cer: FBB, F3J, F5B + 10 celler, F5-Populær
Speed 400 Pylon.
Alle kan deltage, og hvis du føler dig lidt
famlende over for kunkurrenceflyvning, vil
der være øvede konkurrence-piloter, der vil
hjælpe dig. Vi vil forsøge at fly've mindst 6n
runde afhver konkurrence både lørdag og
sgndag - gerne flere. Lgrdag aften vil vi desuden forsøge at flywe Speed 400 Pylon. Undervejs vil der være indlagt pauser med fri
flyvning (er der nogen, der vil flyve HLGGolf eller andet?)
Der er mulighed for, at du kan overnatte
på pladsen, men bemærk, at der ingen faci-

liteter

er.

Lørdag aften bliver en uorganiseret grillaften. Tag selv rnad med!

Mesrerskob

i

3.- 4. august

Hjørring Modelflyveklub indbyder atter til
Nordjysk Mesterskab i den populære 2-meter klasse.
Konkurrencen afvikles i weekenden den

3.- 4. august på klubbens baneanlæg på
Slettingenvej ved Nørlev (kgrselsvejledning kan rekvireres ved tilmelding).
Vi mødes på pladsen kl. 09.30, hvor der
vil være en kort briefrng. Alle, der møder op
fra morgenstunden, får naturligvis mulighed for en prgvestart, men vi satser på at
vaere klar til konkurrencestart senest kl.
10.00. Vi forventer at afvikle to runder om
lørdagen og 6n om s6ndagen.
Af hensyn til stævnets tilrettelæggelse er
det nødvendigt med tilmelding og helst inden mandag den 29. juli. Piloter, der møder

op på pladsen uden forudgående tilmelding, tages med i det omfang, det lader sig
9Øre.

5M Kunsfflyvning
15.-16.

juni (ny dato)

F5

Vestsjællands RC Klub indbyder hermed til
SM i kunstflyvning i klasserne A, B, C og X
den 15.-16 juni på vores modelflyveplads
ved Stenlille.
Briefing: lørdag kl. 10.00
Første flyvning: kl. 10.30

Der vil være muiighed for campering fra
fredag aften. Pladsen har strom. men vand
hentes på en nærliggende gard. Toilettet er
et tørkloset.
Lørdag aften ril der blir-e aftoldt fælje:spisning til den iave pris af kr. 65.-. Oi.
vand, kaffe. vin og diverse kan kobes pa
piadsen.

Tilmelding senest den 12. juni til:
Kim JBrgensen, tlf. 53 52 52 32
Startgebyr': kr. 130,VEL MØDT!

Fynsmesterskqber i
h-elikopfer
29.

juni (reservedato:

30.

juni)

Odense )Iodelflyveklub indbyder hermed
til FIl i helikopterfl5'ning. Stævnet afvikles pa O.II.F.s fl1r-eplads nord for Odense
(se Klubhandbogen afsnit 50).
Der vil r'ære mulighed lor at campere på
pladsen.

Vi starter med briefing

k1. 9.00. og der
flyves i alle tre klasser: FAI. Spon og PopuIær. For Ml-piloterne gælder dette stærne
som 2. udtagelse til WI i 1997.

Startgebyr': kr. 125,-.

Tilmelding og evt. aftale om campering
hos Rasmus Larsen på tlf. 75 24 55 40 senest den 21. juni.
50

Diverse om konkurrenceregler:
Hvis du er interesseret i at deltage i en af
konkurrencerne, kan du læse om dem i følgende numre af MFN:
F3B:
Nr. 2/96 side 14-16
F3J:
Nr. L/95 side 24-25

Populær: Nr.6/93

F5B/10

celler:

side 20-21 og3194
side 54
Nr. 1/93 side 31 og 3/93 side 21.

Har du ikke disse numre af bladet, kan du
bede Torben Rasmussen eller Erik Dahl
Christensen om at sende reglerne, ligesom
Pylon-reglerne vil blive tilsendt efter ønske.

\-i r-il tage et sr-mbolsk belob pa lu. 20.- for
CeiraEelse : rn eller lere Lonkurrencer.
Lorciag :iår--ir r: <.. l-r-r.:lr-r ,ii so:riås {.
9.tio. St,lci:g
lænderne.

..i:tier

i: n.

i6.00 :.it.:.

s

Tilmelding inden 29.

juli til Erik

G.

Sorensen pa t1f. 98 96 52 92 efter kl. 20.00.

.=!

Tilmelding til en af undertegnede senesr
den 3. juii med oplysning om OY-nr., frekvens, og hvilke konkurrencer du vil deltage i.
Torben Rasmussen, tlf. 86 68 83 67
Erik Dahl Christensen, tlf. 86 10 54 23.

ii:hl"'iYsk

Der er mulighed for at campere (telt eller
campingvogn) på pladsen, hvor der er adgang til str6m, vand, toilet, køleskab samt
kogeplader og ovn. Endvidere er der mulighed for at købe ø1, vand, pølser, kaffe, the
m.v.. For overnattende gæster er der mulighed for at bestille morgenbrød, aftensmad
m.m.
Ved tilmelding oplyses RC-nummer, frekvens, overnatningsform samt bestilling af
mad etc.
Startgebyret er sat til kr. 50,-, som betales umiddelbart efter briefingen.
Der er pokaler tll L., 2. og 3. pladsen.
Nordjysk Mesterskabs vandrepokal tildeles bedste nordjyske deltager. De 10 bedste
piloter modtager endvidere RC-unionens
diplom.

Mesrers kq b

27.juli

NFK - Modelflyvedog
4. august

Nordsjællands Fjernstyringsklub - NFK indbyder til storrnodel-flywedag den 4. august på klubbens flyveplads i Tirlstrup nord
for Hillerød.
Modelflywedagen vil byde på fly-for-fun,
helikopter, svæveflyvning, flyslæb, kunst-

flyvning m.m.
Interesserede modelpiloter fra andre
klubber er hjerteligt velkomne.
Briefrng kl. 10.30. Officiel start kl. 13.00.
Kontaktperson: Kim tr'orsingdal, tlf. 48
70 18 15.

Vi har skabt en ny tradition, som du skal
deltage i.

For første gang i historien afholder Toft-

lund Modelflyweklub det sønderivske mesterskab for 2-meter svævere.
Stævnet alholdes den 27. juli.

Modelflyve-weekend
9.- 11. august

Briefing kl. 9.00.
Startgeby'r: kr. 50,-.

Der er mulighed for campering pa pladsen. men der er ingen strøm.

Tilmeldelse med oplysning om frekvens til
Peter Sorensen pa tlf. 74 83 29 09 eller 40
90 30 86 inden den 20. juli.

Dragsholm Modelflyveklub har besluttet
endnu en gang at indbyde

til

en modelflyve-

i weekenden
den 9.- 11. august. Årsagen eq at vi i år gerne vil fejre klubbens 10 års fødselsdag sammen med en masse modelflwevenner fra
hele Danmark.
rieekend på vores flyweplads

Progrom for weekenden:

ved

Fredag den 9. august
Vi forventer, at mange måske vil dukke op
allerede fredag eftermiddag og aften.

1e

Da vi ikke har nogen flyr-etidsbegrænsninger, vil der selvfølgelig viære mulighed
for at flyve. Der henvises til de ophængte
fllweplads-regler i klubhuset.

tilmeldingen,

så

vil jeg prøve at formid-

nogle kontakter.

Ileget gerne tilmelding til Claus Johantlf. 62 26 33 55.

sen på

ker at flyve i termik med. Og da smagjo ikke kan diskuteres, håber vi den 25. august
at se mange forskellige typer svævefly i luften over vores fllveplads.

Kontakt Poul Møller på tlf. 55 54 65 53

PS
Flywning på 40 MHz kan ikke anbefales, da
der næsten altid er RC-både ved slottet.

senest den 1?.8., hvis du vil høre mere om
arrangementet eller tilmelde dig. Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig.

Lgrdag den 10. august

Lwdag er planlagi som er hobbyflwertræf, hvor hovedformaler er h-r.ggeligt sam-

vær samt masser al i11-r'ning med et par
indlagte konkurrencer med præmier til
vinderne.
\red ankonsten til pladsen skal I rette
henvendelse i hlubhuset.
Der ma forst fln'es. efter briefingen der

Modelflyvetræf
RC-klubben Falcon indbyder hermed til
modelflyvetræf i Veerst i weekenden den

holdes kl. 10.00.

24.- 25. aug'ust.

Lørdag aften arrangerer vi fællesspisning til en meget rimelig pris.

og

Søndag den 11. august
Søndag holder vi vores årlige modelflyweopvisning, hvor vi håber, at I vil hjælpe os.
Der vil også her være konkurrencer med
praemier til vinderne.
Opvisningen foregår i tidsrummet fra kl.
13.00 og til kl. 16.30, og der er briefrng kl.
12.00.

Skolq DM 1996 Populær
F4C og Stormodel

24.- 25. august

Lprdagen vil være præget af fri flywning

naturligvis masser af hyggesnak.

Lørdag aften vil det være muligt at deltage i fælles spisning i klubhuset, hvor der
anrettes lidt godt til maven til meget rimelige priser. Husk, at tilmelding er nØdvendig.

Efter morgenkaffen søndag vil der udover fri flywning også være forskellige små
konkurrencer for dem, der har lyst.
Da arrangernentet er tænkt afviklet til
dels efter de ønsker, der måtte være blandt
de deltagende piloter, vil vi gerne, om man
i'il tilmelde sig senest den 18. august på tlf.
;5 32 7;l 69 eiler 75 ::5 50 35. Oplys da ven-

-,::: :l.r-r. !;l:ir.

:'- l:: -:.:- !r :- :.- a l' : :

RC-nuntmer'. fl1'tr-!er. og
-

: I- : l:

:

-

t t d -:. :

... i

:e

l.

Termikkonkurrence hos
FATKEN
25. august

El-fræf på Egeskov
16.- 17.- 18. august

Østfyns Modelflyveklub og Svendborg

MFK indbyder hen'ed til ei-træf og F-5 Populær konkurrence pa banen ved Egeskov.
Dette finder sted den 16.- 17.- 18. aug-ust.
Der vil r'ære n.rulighed for at flyve med elmodellel fra lredag kl. 16.00. Lordag fra kl.
10.00 r-il ri afi-ikle F-5 Populær konkurrence, og a{hængigt al delta_zerantal (vi håber,
det bliver man-qe vii den r'ære færdig omkring kl. 16.00. Dereirer vil der r'ære fri

fllwning resten af eftern.riddaeen

og hele aftenen. Ligeledes r-il der heie sondagen være
fri fl;wning. Hvis der er inreresse lor det, vil
vi forsøge at afvikle nogle :ma. uformelle

konkurrencer - gode idecr er meget vel-

komne (gerne i god tid).
Der vil være masser af tid ril at fl]-\-e og
til at udveksle gode el-ideer. sa medbring

derfor alle dine el-projekter: der kan jo
være, at nogle kan blive inspirerede afdig.
eller måske kan du hente et par gode ideer.
Der er gode campingmuligheder pa pladsen
med adgang både til vand og toilet. Der ril
også være mulighed for at købe rabat-bil-

letter til slottet. Vi vii derfor opfordre til at
Iave en familietur til det sydfynske.
Der vil blive opsat skilte fra A8. Hvis
nogle mangler kørelejlighed eller har ekstra plads (især fra Sjælland), så nævn det

Inspireret afden i andre lande meget populære F3J klasse arrangerer vi i FALKEN
en svæveflyvekonkurrence, hvor det er termiksvævning, der er i hpjsædet.
Vi forestiller os, at piioterne i grupper på
3 til 4 inden for samme tidsramme (fx 10
min.) skal flywe så lang en termiklllvning
som muligt - omstart tiliades.
Bedste tid tildeles 1000 point, de resterende får point efter, hvor lang tid de har
fløjet i forhold til denne tid. Der landes efter et mærke. Mærkelanding giver 100 bonuspoint. Landinger op til 15 m væk giver
point. Overskridelse af rammetiden medfører indtil 30 sek. efter tid tab aflandingspoint og senere end 30 sek. efter tid ogsa
tab afflywepoint. Det er selvfplgelig bedst,
hvis alle kan flyve mod alle, men mange
deltagere og/eller sammenfald af frekvenser kan begrænse mulighederne for holdsammensætninger.
I F3J benf ites løbeliner til starten. Denne startmetode er ikke særlig udbredt herhjemrne, så i første omgang giver vi startmetoden fri. Der kan anvendes medbragt

gummitov, spil eller løbeline - alle på max
150 m samlet længde (for gummitovet er 30
m gummi og 120 m line tilladt). Det er frnt,
hvis piloterne kan have en hjælper med,
men da ikke alle kan flywe samtidig, hiælper vi selvfolgelig hinanden med starter og

tidtagning.
Alle svævemodeller kan og må benyttes,
men konkurrenceformen favoriserer selvsagt modeller, de enkelte piloter foretræk-

31. august - 1. september

Årslev Modetflyveklub indbyder hermed til
Skala DM for 1996.
Efter et par år med svag tilslutning/lyst
til skalaflywning fornemmer vi, at situationen er vendt. Derfor prgver Arslev Modelflyveklub at arrangere et godt stævne, i håb
om at skalapiloterne tilmelder sig.
Stævnet a(holdes på AMF's flyveplads i
Allerup syd for Odense. Kør af ved motorvejsafkørsel 49 syd for Odense, derefter ca.
1 km mod syd; til h6jre ad Hanken, skiltet
med Ælemp 1; f6lg vejen til højre mod Ælerup; lige efter gadekæret ligger Allerup

forsamlingshus; hvis man forsætter forbi

kirken og drejer til h6jre, kommer man

tii

modelfllwepladsen.
Der er briefing i Ælerup Forsamlingshus
iorciag kl. 10.00. Her vil også de statiske bedrrnrnel:L-rne r-i1 finde sted.

D:r' ir nuiighed for camping nær ved
:lais=r ir,r den. som kommer langvejs fra.
Forsan:iinEshuset vii r'ære abent under heie stær'net. sa der

ril

r-ære adgang

til toiiet-

ter, strdm. vand osr-.
Klubben vil arrangere fællesspisning l9rdag aften, såfremt der er tilslutning. Salg
af øl og vand samt pølser på pladsen.
Støjgrænser efter gældende regler. Der
bliver taget stikprøver på flyvepladsen.
Startgebyr kr. 150,00, som betales ved brie-

fing lørdag morgen.
Bindende tilmelding senest d. ll.august
på et affølgende telefonnumre:65 97 44 80
Ulrik Liitzen eller 66 15 57 55 Viggo Kjær.
Ved tilmelding udbeder klubben sig billede
og oplysninger om din model, som bedes
fremsendt pr. post hurtigst muiigt, for at vi
kan lave en folder om stævnet.

El-rræf
7.- 8. september

I lighed med sidste år afholder Frederikshavn ]Iodelflyweklub el-træf i weekenden
den 7.- B. september.

Der vil blive mulighed for at dyste i F5Populær, F5B-10/27 samt Speed 400 Pylon.

Desuden bliver der rig lejlighed til at
snakke el-flyvning generelt samt til at flyve med diverse el-modeller mellem de enkelte konkurrencer.
Lfidag: F5B-10127 samt Speed 400 Pylon.
Søndag: F5-Populær.
Startgebyr pr. konkurrence: kr. 50,-.
Speed 400 Pylon gratis.
Briefrng begge dage k1. 9.30.

Yderligere information samt tilmelding
hos Jan Abel pa

tlf.98 43 48

72.
51

Linestyrings-Unionen (CL-unioncn) er
den danske landsorganisation for model-

ilyvning med linestyrede rnodelfly.

NFK Open F3F
Årets første skræntkonkurrence. NFK

Open, blev afviklet lBrdag den 23.
marts og fandt sted ved Ster,ns kridtbrud.

Det var i alt 74 tilmeldte piloter,
heraffem fra Jylland, 6n fra Sverige og
resten fra Sjælland. Det må siges at
være et flot fremmøde, som nok skal
ses i lyset af, at pointjagten er skærpet

blandt de piloter, som ønsker deltagelse i internationale konkurrencer.
Under hele konkurrencen var det
tørvejr med en del sol og vind mellem 8
og 10 m/s fra Øst. Desværre var marken, der støder op til skræntkanten,
forvandlet til mudder, hvillket giorde
den ca. 300 meter lange vandretur til

det problemfri landingsområde lidt

mere besværlig.

Jan Hansen fra Sønderborg Modelfllweklub fik vist, at det var hans dag.
Hen vandt hele fem runder ud af de
s)'v og

fik

også noteret dagens

hurtig-

tid pa 41.0 sekunder for gennemflyvning af den 10 X 100 meter - en
ste

gennemsnitshastighed pa ca. SS km t.
Morten Christensen og Kent Andersen deltog for forste gang i en skrænikonkurrence. og dem haber r-i at se
mere

til

'urrrdere.

til alle deltagere

virken

Årskontingentet er for I 996, 270,- kr. fbr
direkte rnedlemmer.
Medlemsskab kan også opnirs gelncrn 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 Bprkop
rlf.75 86 62 19

Linestyringsredaktgr:
Jan Lauritzen

Humlebæksgade 35, st.th.
2200 København N
tlf. 38 34 34 54

til

for deres med-

en god konkurrence-afhol-

.-:.5-
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Ole

Skou

KentAndersen

Sommerlejr, sandsy'nligvis
Oksbøl

Gauerslund minispeed,
F2A og F2A-14

25. aug.

DM

31.aug.-1.sep. DM, Aalborg, Aviator, alle

klasser undtagen dieselcombat

KM, Amagerfælled, alle
klasser.

HøsL Øst, Amagerfælled,
alle klasser.

Kon ku rrencei
Sommerlejrudvalg:
Henrik Benzen
Melstedvej 6
2770 Kastrup
rlf. 31 51 4.{ l0

5

Slagslunde
3660 Stenløse
tlf.42 18 38 87

Dieselcombat, Her-

mng

il r':.r-

Ole Bjerager
Kildegårdsvej

Jack Lessel
M. Christensen

juli

6. okt.

Brian Dylmann.

11.
12.
13.
14.

7.

juli

Eirnevej 25
-11J[) Borup

DM-udvalg:

1. Jan Hansen
SIIK
2. Brian Dylmann NFK
3. Jesper Jensen SMK
4. KnudHebsgård ThyRC
5. Jørgen Larsen Thy RC
6. Lennart Arvidson Sverige
7. Finn Gude
NFK
8. Lars Pedersen
9. Ren6 Madsen NFK
10. Kjm Forsingdal NFK

6.-13.

8. sep.

delse.

Ploceringer:

Konkurrencekqlender
1996

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Steffensen

fremor-er.

Generelt blev det flojet pænt og hurtigt, og de tre bedste placeringer blev
opnået med med Elipse 2V. Om der er
tale om en tendens, er dog svært at
Tak

Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og F6ddration Aeronautique Intemationale (FAI).

ndbydelser:

KM - Københovnsmesterskobet

Sted:
Dato:
Tid:
Klasser:

Amager Fælled
Søndag den 8. september

Kl. 10.00
Æle

Startgebyr: Kr.50,Tilmelding: Henrik Bentzen, tlf. 31 55 40
71, eller bentzen@datashopper.dk, senest en uge fgr.

Servering: Det sædvanlige:

ø1,

sodavand,

Gammel Dansk, kaffe og wie5998

PR-udvalg:

5851

Age Wiberg
Sondergårdsvej 30
7.100 Herning

5731
5720
5646
5417

5408
5337
5209
5085
NFK
4819
NFK
4747
Esbjerg Mfk 4455
3720

tlf.97 2097

nerbrød.

3'7

Høst ØsI

Sted:
Dato:
Tid:
Klasser:

Amager Fælled
Søndag den 6. oktober

KI. 10.00
Æle

Startgebyr: Kr.50,Tilmelding: Henrik Bentzen, ilf. 31 55 40
71, eller bentzen@datashopper.dk, senest en uge før.

Servering: Det

sædvanlige:

ø1,

sodavand,

Gammel Dansk, kaffe og wienerbrød.

World-cup i
linesfyret
modelflyvning

79r
Ur,Ot

Orientering

fra

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl ywningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kqfender 1996
Kalenderen indeholder som sædvanligt

Kontingenter for 1996:
a00 kr.
Senior

'l
200 kr. )

I

1995 bier- der for forste gang afuiklet

et \Yorld-cup i linestl-ret modelflyvning. Reelt var det et Europa-cup, da
alle stævnerne la i Europa. Det r.il forhåbentlig ændre sig med tiden. Der
var ialt 14 stævner, og der deltog op til
16 lande og knap 300 deltagere,4eold;
størst var F2B-stunt med 117 deltagere.
Målet med World-cup er bl.a. at skabe mere opmærksomhed om linestyret

modelflyl'ni1g, og at gøre flere interesserede i at deltage i stævner i andre
lande. Det er iklie nodi'endigt at fræse
rundt til aile stærneme. og det i ovr igt

Junior
Intro-med.lem 100 kr. J
Abo. FF-NYT/ 200 kr.
210 kr
MF-NYT
FAI Licens
50 kr

i medlemsbladene.
Modelflyue-Nyt udkommer

i månederne
februar, april, juni, august, oktober og december. Fritflyurtings-Nyf udkommer efter behov 4-6 gange årligt.

I]nionens adresser

Formand

tage til næste ar.
Reglerne er folgende:
Der fl1-r'es i klasserne F2A-speed,

F2B-klunstfl5.ning, F2C-teamrace og
F2D-kampfln'ning. Der er højst to

: :. >ii iitj rl7 5-1

Angående arrangører til danske arrangementer, så opfordres DISTRIKTSLEDERNE til at frnde egnede kandidater. DM udendørs skal i år finde sted i
Jylland.
23-2413 WC. Holyday-On-Ice, Norge

Vårkonkurrence I
Vårkonkurrencez
27-2814 l0-start, Hillerød
IO-1215 Begynderweekend,Skive

31/3
l4l4

915
l-2/6
7-916

WC. Cambrai, Frankrig
WC. Puczta, Ungarn
WC. Beja, Portugal
15-1616 WC. Ocana. Spanien
28-3016 WC. Scania Cup. Rinkaby,
Sverige

5-13

\=::rl:n:id

H:go Er:rs;
Ægirsvcj 3S
7000 Fredericia

tlf. 75 92 92 93
Økonomimedlem

Karsten Kongstad
Degnebakken 22
Vigersted
4100 Ringsted

tlf.53 62 57 03
Redaktør

Point scores pa folgende måde:
F2A: Opnar en hastighed.
F2B: Opnar point.
F2C: Opnar en tid.
F2D: Vinder en kamp.

både danske og udenlandske aktiviteter.
I år er der 30 World Cup (WC) konkurrencer. Her er valgt de nærmeste.

I'7

World-cup stæ\Trer pr. land. FAl-licens
er nødvendig.

Jens B. Kristensen
Skalborgvej 4, Rørth
S300 Oddcr

Det er kun det bedste resu,:.: :r';
hvert land, der regnes ned. og ho-is: :,.,r
tre stævner ialt.
I 1996 har DU haft chancen for ai
snuse til den internationale duft. ior
Limfiordstævnet i pinsen r-ar et \\br'licup stævne. Det er godt nok afi-rkler.
når du læser dette. men oven-ej at dei-

incl_

forsikr.

Fritflyunings-Nyt I Modelfll,ue-Nyl er unionens officielle medlemsblade.
Meddelelser, forslag til Landsmødet etc.
betragtes som værende udsendt til medlemmerne, når de har været offentliggjort

er også umuli5. da der er flele pa sernme dato.

FF-llnionen

unings-lJnionen

Simon Jonassen
Daddelkrattet 5. 1. th.
6705 Esbjerg Ø
t]f. 75,r7 07 01

Distriksleder Frank Dahlin
VEST

Øwige deltagere legnes slet ikke
med.

Gjerager 7
6880 Tarm
tlf.97 37 2442

t

\YC. Nordic Cup, Rinkaby,

Sverige

7

Sommerlejr

7

\\-C. Antonov Cup, Lrkraine

73-L417 \YC. Stonehenge Cup,
England

27-2817 Jyllandsslaget,Skive

3-9/8
9-10/8
16-18/8
16/8

EM, Maniago, Italien
Maniago, Italien
Sezimovo Usti, TJekkiet
Gliwice, Polen
23-2518
Poitou, Frankrig
23-2518
Bodeland Cup, Tlskland
3Il8-Il9
Eifel Pokal, T\,skland
7-1019
Orel. Rusland

8-1419

WC.
WC.
WC.
WC.
WC.
WC.
WC.
WC.

Ankara, Tlrkiet

2I-2219 DM udendørs, Jylland

6/10
2OllO

Høstkonkurrcence

2-3171

1

Høstkonkun'ence 2
Landsmøde, Sjælland

Distriksleder Henning Nyhegn

En placeling som nr. 1 gir.er 20 point,
nr. 2 giver 19 point. o.s.r'.
Hvis der ik]<e er 20 deltagere, så får
nr. 1 N point, nr. 2 \-1. osr-.. hvor N er

ØST

deltagerantallet.

Udtagelses-

Peter Buchwald (formand)

komite

Jens B. Kristensen
Tom Oxager

Derudover gives bonuspoint :
nr.1: N/3, r'undet op til helt tal, dog
maks. 8 point.
nr.2: N/5, rundet op til helt tal. dog
maks. 5 point.
nr.3: N/7, rundet op til helt tal. dog
maks. 3 point.
Det vil sige, at et stævne højst kan give 28 point.

Industrivænget 28
3400 Hillerød
tlf. 42 26 35 25

Leif Nielsen

Erik Knudsen
Ulrik S. Hansen
Materialer

Jprgen Korsgaard
Ahornweg 5, El1und
D-24983 Handewitt

Tlskland

tlf. 0049 4608 6899

Donsk Modelflwe
Veteronklu6
ry'

Erik Knudsen

Amagerlej 66
6900 Skjern

T1f.9; 35 77 67

Buth
53

Produktinformqtion

{Follbe

Et

por qnbefolinger

De to store tyske fabrikanter robbe og
Graupner har sendt deres hovedkataIoger for 1996 på gaden, og der er mange timers spændende læsning i dem
begge.

De omtalte produkter har ikke gennemg&et nogen test, så eut. rosende omtale
er bøseret på. forhandleres eller katalogers egne udsagn.
Priserne er for enlzelte produkters
uedkommende baseret pa uejledende
tyske udsalgspriser og kan uariere fra
danske priser.

Graupners katalog er på overvæl-

; "&t

dende 816 farvelagte sider + et tillæg
på 96 sider med årets- nyheder. robbes

katalog er helt nyt. Aråts nyheder er
integreret i kataloget, der har fået ny
layout og mange nye flotte farvebilleder.

.^--

Det er svært at anbefale det ene

-*-1frT"-

frem for det andet - så køb dem begge.
Der er utrolig mange timers læsning
og store mængder informationer
begge.

i dem

Skolofly
PITCH Skala Hobby er blevet udvalgt
t1l at føre en ny række af byggesæt fra
det engelske firma AEROTECH INTERNATIONAL.
Firmaet har lavet et stort antal byggesæt i skala 1:8 af jagere fra Anden
Verdenskrig og afen del kunstflywere.

Firmaet er bl.a. det første, der har
fremstillet et byggesæt til en Lancaster.

Konceptet for byggesættene går ud
fra, at modelflyvere hellere vil bruge
tiden til at flyve end til at bygge. Derfor er byggesættene meget komplette
og indeholder obeche-beklædte skumvinger, finner, sideror, højderor og dele
af kroppen, vacuum-formet cowl, canopy og diverse kropsdele, fast understel
af 4 mm piano, udsavede balsadele
samt alt nødvendigt trae og en let byg-

geinstruktion på engelsk.
Sporlsfl1r'eren kan hurtigt færdiggore modellen og gå i luften med en
r-eludseende model. For den mere
kræsne skalabygger kan modellen
tiifojes optrækkeligt understel, flaps,
cockpitdetaijer mv Der kan også fås en

tilbehorspakke bestående af hjul,
horn, r'ingebolte. hængsler, brænd-

stoftank, motorfundament mv.
Aerotech International kan for øjeblikket levere fplgende modeller i skala 1:8: Spitfrre MkIX (143 cm), Mitsubishi Zero (153 cm), Corsair (132 cm),
Focke Wulff 190 (153 cm), Hellcat (127
cm), Hurricane (143 cm), Harvard (153

H

cm), Messerscmitt 109 (153 cm), Bear-

ELLCAT

cat (130 cm), Valiant BT-13 (153 cm),
Thunderbolt (132 cm), Sea Fury (110
cm) og Stuka (153 cm). Æle modeller er
beregnet til 6-10 ccm motorer.Byggesættene koster 879,- kr. stykket.
Også i skala 1:8 fås f6lgende tomotores modeller: B-25 Mitchell (181 cm),

Mosquito (181 cm), P-38 Lightning

(188 cm) og Messerschmitt 110C (181
cm). To stk. 6 ccm motorer til modellen

er det ideelle. Pris pr.
I stroke)

byggesæt:

I.299,-kr.
Firemotors-modeller fås i skala
1:12. Der fås en Lancaster til fire 2 ccm
motorer med en spændvidde på 259 cm
og B-17 Flyvende Fæstning ligeledes
med spændvidde

til frre 2 ccm motorer
54

Joguor

Soprono

Den 1,23 m store Jaguar er en livlig
jet-ligaende model, der alt efter motorvalg kan være meget godmodig eller

ningstræner

265 cm. Byggesættene koster 2.356,pr. stk.

Ud over warbirds leveres også en
Sukhoi SU-26 (153 cm) og en Extra
300 (173 cm). Begge er i skala 1:5 og
beregnet

til

10-18 ccm motorer. Priser-

ne for byggesættene er henholdsvis
I.256,- kr. og 1.299,- kr.
Som det kan ses, er der her mulighed for, at en klub kan lave sit eget lille luftvåben. Amerikanerne ville kalde
dette en One-Eight Ærforce. Ring til
PITCH, og hØr nærmere om disse in-

meget vild.

Modellen, der leveres færdigbeklædt, er bygget i træ med en balsabeklædt skumvinge. Da der stort set kun
skal monteres motor og isættes radioanlæg, er modellen flyveklar på få timer. Prisen er ca. kr. 1.200,-.

Soprano er en færdigbygget kunstflyvtil en 6,5 ccm motor. Mo-

dellen angives at være den perfekte
overgangsmodel fra en højvinget begyndermodel til en lawinget krængerorsmodel.
Lige meget om det er vild kunstflyv-

ning eller langsom rundflyvning, så
overbeviser Soprano med godmodige
flyveegenskaber. Modellen leveres
færdigbygget og beklædt, så det er muligt at komme i luften på ganske få ti-

teressante nyheder.

mer. Prisen herhjemme bliver ca. kr.
1.200,-.

ERGO 30
ERGO 30 er en ny kompakt-

helikopter fra Graupner i
.S0-klassen. Med sin bløde
og dog kontante styrereaktioner er den lige velegnet til
begyndere og eksperter. Den

er konstrueret

til at være

både robust og pålidelig.

Aulomofisk glødesfrøm
Firtaktere er herlige motorer; men de
kan sommetider godt have lidt proble-

Hør om prisen hos din forhandler.

BREV

mer med tomgang.

Her kan automatisk tilkobling af
til glØderøret redde dig fra en
landing med en død motor. GLOWstrøm

BUG kobles ind mellem motorgas-servoen og modtageren og vil automatisk

tilslutte strømmen fra et glødebatteri

til dit gløderør.
Tidspunktet, når glØdestrømmen
skal tilsluttes, kan indstilles ved at
dreje en lille skrue. En rød lampe på
boksen tænder, når strømmen kobles
til. Det er således let at indstille tidspunktet uden at skulle tilslutte et 916dergr og iagttage, når tråden giver sig
om bord på modellen

til at gløde.

Vægten uden akku er ca. 50 g. Pris
239,- kr. og fåes hos PITCH Skala Hobby.

fidsskriftet Modelflyve Nyt
Nørrevænget 3
DK-57 62 V. Skerninge

Helikopterblqde

Teqn obonnement oå

uådetflweNyr
tiden

Rotordisc'en gør opmærksom på, at de
ud over helikoptere og dele til disse også sælger blade om disse modeller.
Rotary er amerikansk og kommer

oj fa Hodet til

i hele 1996

hver anden måned, mens Helicopter
World er engelsk og kommer hver
måned. Begge blade har masser af
tests og prØveflyvninger og kommer
godt rundt om alle nyheder til helikop-

Snyd ikke dig selv for glæden ved ot fa Uodelflyve Nyr med posren
hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnementl
Abonnementsprisen for resten of lggO (i olt 3 numre) er kr. 95,-.
Beslil ved ot udtylde og indsende nedenstående kupon.
Som obonnent får du tilsendt blodet med posten umiddelbort efter
udgivelsen - du slipper for ot gå forgæves i blodkiosken, når blodet
er udsolgt.

tere.

1... .',

på dine blode

Pos

' KA?ÅIJ]&
-1*;*rs,l

N&.4"

PXTCIå SKÅLÅ,,$<ffiX.Y.

Vi hor fået fremstillet nogle solide somlebind, der hver kon rumme
l2 numre of Modelflyve Nyt - oltså to årgonge.
Blodet holdes fost'i somlebindet med m-eto[klemmer - der skol
ikke limes, >hulles< eller klippes for ot få blodene til ot sidde fost,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.
Somlebindene er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.
På forsiden gg pq ryggen er der trykt >>Modelflyve Nyt<.
De leveres i fem flotte forver - husk ot krydse of på bestillingssedlen
herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. stk.

ileX?ccp$,{r, LritN iN i ;ir ii
*6 TTLI}EHØR

:

R..$ommer
5

r':ilul:iittt

Ekspedifionsgeby,
Vi hor desuærre motiet indføre et eksoeditlonsgebyr po olle or-drer
under kr. I OO,-. Ekspeditionsgebyrei er kr. lO,l og gor iii dækning of
portoudgiFterne,red udsendelse of bestilte blode og mopper.
Ved ordrer over kr. 1OO,- opkræver vi intei ekspeditionsgebyr.

Hvis

du

ikke vil klippe

i

blodet, så skriv

'l

TSLSFON & r-AX 86 6? 64 64

Kqtqloq nr. 4 fro
Skqlq Hobby

din bestilling i et brev eller på et postkort!

PITCH

PITCH Skala Hobby har udsendt et
nyt illustreret katalog på 80 trykte sider, der er et sandt mekka for RC-pilo-

't
Hermed bestiller ieg:

-

Abonnemenl fro nr.
(i olt 4 blode).
pns kr. y5,-.

Følgende enkeltnumre (saet kryds) d kr. 34,50

4/96
Nr.

stk. somleb;nd o kr. 7 5,-

i forverne:

- bla

gul

986:
1987:
I 988:
r 989:
I 990:
1

grøn

!
I
n
n

Årgong
Argong
Argong
Argong

Il

Beløbet vedlogt i check

95, kr. 150,-

94,kr. 125,93,kr. 125,92,kr. 100,-

- rod

sølv

t99t:

I

Adresse

Postnr./by:

2

Nr 3

Nr.4 Nr.5

Nr.6

Windsock Datafrles, plakater, elektro-

nn'

nik og meget mere.
Udvalget dækker over fly fra flyvningens tidlige barndom i starten af
århundredet til vor tidsietfly. Hvadenten du er interesseret i Den Røde Barons tredækker eller de elegante linier
ved en Spitfire, så er der mulighed for,
at du kan få din nysgerrighed stillet;
maske kan du selv komme til at flywe
et sådant fly efter en henvendelse til

f

1992:
I 993:
199A:

995:
1996:
I

-tn
'

kr 100,- tillægges ei ekspecir,icr:gecy.
0,- til dækning of portoudgifter Uden for Dcnngii
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen
på

kr

1

og Super Tigre, understel fra 4 forskel-

lige producenter, mærker, bØger fra

lal

Ved løb for under

Novn:

Nr.

ter med hang til skala. Her er byggesæt, tegninger, motorer fra bl.a. Laser

PITCH.

Henrik fra PITCH oplyser, at kataloget er blevet mere kundevenligt, idet
priserne nu står anført ud for hver enkelt vare, ligesom det nu er indbundet
i plastic, så det holder til længere tids
brug. Pris: 30,- kr. ekskl. forsendelse.

rxt.

ryu.ql

*"^t

Super Filler og
moforrens
Hobby World anbefaler, at man prøver
deres nye Super Filler, som er meget
let at påføre og slibe i.

Har man en gammel motor, der

trænger til en grundig rensning, kan
man prøve Formula 3 Model Engine
Cleaning Gel, der kan bruges på alle
metaller inclusive aluminium. En dåse
koster kr. 61,-.

Kavans titanium-gear til Speed 500/600 motorer er dejligt kompakt og giver ingen akselforskydning; prisen er

kr.25I.

Vil du gerne have en drejelig antennesokkel til din Futaba-radio, kan den
anskaffes forkr.220.
Hvorfor rode med hjemmelavede beslag, når Graupner laver en holder til
resonansrør til kr. 19.

Smol vingeservo
li!ilr'

vi set den nye
vingeservo fra Multiplex. Super FL
Hos Witzel Hobby har

BB, der også leveres i en programmerbar version, er kun 11 mm "tynd".
Ud over sin lille størrelse er der nogle smarte ting, der falder i Øjnene. Servoen er integreret i et par monteringsklodser, der sættes fast i vingen, servoarmen beskyttes af servoens dæksel,
og endelig er ledningen så kort, at der
nemt findes plads til den.

Hold øje med dit modtagerbatteris tilstand med et af de viste voltmetre.
Simprops voltmeter viser spændingen
med 5 lysdioder, mens Graupners
nØjes med en enkelt, der så

til

gengæld

kan skifte farve. Priserne er kr. 139 og
kr. 133.

i støvede omgivelser - eller
dæmpe indsugningsstøjen fra
din motor lidt - leverer Hobby World
det viste filter i stBrrelserne 72 og 20
mm til en pris af kr. 20.
Flyver du

vil du

Småring fro Hobby World
Den viste lyddæmper er af ubestemmelig herkomst, men for kr. t24 får
man en dæmper, der kan bruges både
som efterdæmper til en ekspansions-

Tif imporlører, producenter

og forhondlere

lydpotte og som en sædstændig l1'dpotte på en krummer.

Her kunne også have stået omtale af
nyheder fra dit firma.
Har du produkter, du gerne vil have
præsenteret, kan du sende lidt omtale
og et fotografr til RC-redaktør Poul
)Ioller.
Se seneste dato for modtagelse forrest i biadet.
57

Sælges: Skylane byggesæt fra Global

Opslogtqvlen

Kits, spv. 183 cm (ej påbeg.), næsten ny

Opslagstavlen kan benyttes af bladets

læsere

til

ikke-forretningsmæssige

købs- og salgs-annoncer for modelfly og

til modelflyvning. Annoncer for
andet bliver brutalt smidt i papirkur-

tilbehør

ven. Samme omfangsrige depot bliver
også endestationen for ulæselige annon-

cer, annoncer uden navn og afsendera-

dresse på selve annoncemanuskriptet
og lignende.
Redaktøren får afløb for sine frustra-

tioner ved at slette alle former for rosende omtale af de udbudte effekter, ligesom han forkorter med hård hånd,
hvis lejlighed byder sig.

Til gengæld er annoncerne gratis.
Annoncer

til

Opslagstavlen skal sendes

ril:
Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme
Annoncer

til

Opslagstavlen

i

næste

nummer skal være redaktionen i hænde
senest den 20.

juni.

Sælges: HP Gold Cup 40 2-takts motor,
kr. 450. Delvis færdigbygget 2m svæver
Metrick, kr. 400.

trik

-

42 17 99 68

o

(eft

18)

c

O

Saito FA 80 firetakstmotor, samlet pris
kr. 2.500.
98 33 99 01

fra dødsbo: Fly/byggesæt: T180, næsten træfærdig, kr. 500. Bi-Fly biplæan spv. 722 cm, kr. 500. Puppeteer biplan spv. 152 cm, kr. 400. Motorer: OS.25
m. dæmper. kr. 375. Ny OS.50 FSR m.
dæmper, kr. 1.000. OS FS.90 m. dæmper.
kr. 1.000. Ny Super Tigre S 90 m. dæmper, kr. 850. Ny Irvine Q.40 ABC m. dæmSælges

per, kr. 900. Ny ASP ABC.46A m. dæmper, kr. 450. Rossi .40 m. dæmper, kr. 450.

Radioanlæg: MPX Combi 90 m. akku,
Uni-9 modt., modt.akku, 4 servoer, samlet pris kr. 1.100. MPX Europa Sprint m.
akku. Uni-9 modt. modt.akku,4 servoer,
samlet pris kr. 700. Servoer m. MPX stik:
) stk. Hi-Tech HS300 STD, nye, kr.
75/stk.4 stk. HiTech HS101 mini, nye,
kr. 100/stk. 2 stk. SP.Micron Micro, nye,
kr. 125/stk, 2 stk. Graupner C5007, kugleleje, kr. 100/stk. Diverse: Kabler (alle
MPX-stik): 5 stk. servostik, 2 stk. Y-ser-

vokabler. Akku: 2 stk. modt-akkuer u.
stik, div. NilCa batterier. Ladere/omformere: 2 stk. miniladere 2x50mA (for
MPX-anlæg), 1 stk. minilader 3-6 V/l50
mA, 2 stk. Ærstream lader 5 V1300 mA, 1
stk. omformer 220/9-6-64,5-3 V, glødestrømsklemme m. akku. I 6vrigt: 1 sæt
Carl Goldberg optr. understel (vinge), 1
stk. Hi-Tech. Propel-afballancer, 1 stk. 3-

TAI(E.OFF

AEROTEK. NYHED

BEGYNDERTILBUD

bladet Graupner(12-8 propel,3 brugte, 1
ny brændstoftanke, tværpotte Super Tigre 25 ccm + div. lyddæmp. og efterdæmp.
Henu.: Bjørn Bech - 98 18 78 98
Sælges: Wik Speed Astir 3m svæver. kr.
700. Nyt Graupner Diskus 4m svæver
byggesæt m. bremser, kr. 2.400.
40 60 27 71

Sælges: Schliiter Magic m CM Basic anIæg, kr. 7.500. Concept 30 m. Graupner
X-347 anlæg + reservedele, kr. 6.500.
Schliiter Long Ranger krop m. OS Max
motor, kr. 800.
Bjørne Olsen - 43 45 25 74

Købes: Futaba Linear servo type

OscarVang - 43 99 59 93

Sælges: 907c færdigbygget Extra 300,
spv. 200 cm fra Lagemann, ny ZG 45 m.
luftindt. fra kroppen, div. andre dele som
hjul, propel, tank, kr. 6.000.
Thomas Schmidt - 97 91 02 47

Sælges: T\rrbo-plan til 10 ccm totaktsmotor, kr. 600. Tiger Moth bygget efter
tegn. fra Dennis Bryant (skala), spv. 180
cm, incl. tegning kr. 950.
D. Tamme - 53 61 5194
Sælges:

1

stk Hummel, spv. 208 cm. Bygkr. 800. 1

gesæt m. ny svæveflyopsats,

o

o

a

GRAUPNER
FJERNSTYREDE SVÆVEFLY

Glasf berKroDpe - b:.
klædte
skumv nger
- meget tr behor. SL-

b

perilotinsh.
TUCANO. 1 98 cm,
5,9-6,8 kg., 20-40 cc

@

2295,TUCANO. 143 cm,0.4-0.60

FP.

5111 i god stand.

m0t0r.............

..

.;atL$

1190,-

Spændv dde 2000 mm.
Tri skræntflyvning, højstart og flyoplræk.

Hvld indfarvel Epoxy færdigkrop.
Vinger bygget af hårdt skum med abachi.
Best. nr. 4502.
Hurtigbyggesæt med tilbehør for fjernstyringsindbygning.
B.A.HAWK, 128 cm, .40-.60

motor.,................................. 1390,-

PILATUS B 4 2000 cm glaskrop/skumvinger.
F0KA 4 220 cm glaskrop/skumviqger.........
EXPEBI ENCE F3J 337 cm g askrop/skumv nqer.............
ASW 22 B 300 cm glaskroplæ'd.g ba1savinge.................
SP 2300 Ele(lo 230 c- færorgfly...............

&
PHANTOM F4, 122

cn,.60-.90 m010r..............................

1695,.

TRAiNER 40
'155
cm, samlet oq beklædt...

1285,.
1435,.
3250,2175,1225,.

Se lidligere annoncer!

R ng efter det nye HITEC/TOPAZ katalog....

TAKE.OFF
v/Lars Korup, Ulspilsager 1,2791

Dtaly

:'':!

32 :3 €3 28
Stort udvalg i blade; HCM+E, Radlo l\.4odeller, Scale Aircraft,
Scale, Schifispropeller. Mange fagbøger på lager

Hverdage nellem 18 3a.23 CC
samt weekenden 2.A0-l 7.C J

FL,tT,

1

P-38 LIGHTNING, 178 cm. .40-.60 med optr. underslel. SPRING
AIR skumvinger, træpakke. decals

-

Åaetff roa BesØG

EFTER AFTÅLE

-

DER ER MANGE FLERE TILBUD - BING!!!

Vi forhandler desuden varer fra: Kyosho, Great Planes, SlG, Proctor, Balsa USA, Hobbico, SolarJilm, Williams, Lanier, Dynaflite, Goldberg, Dubro, Cox,
APC, House ol Balsa, ThunderTiger, Jamara, Krick, Aviomodelli, Tony Clark, Rossi, Weston, Midwest, Pica, Ben Buckle, Argus, FMT, Bll-LING BOATS.

stk. Simprop SAM

ll.lr

dobbeltsuper

modt., kr. 500. 1 stk. OS pumpe tii
OS61SF/RA kr. 500. 1 stk Super
Chart m. OS35FP og ny Simprop sender + startkasse m. tilbeh.. ny accu i
sender og modtager, samlet pris kr.

2.400. Allan Sørensen

Det fejres med fødselsdagspriser
i juni måned. (F-pris)
Priserne gælder så længe lager haves.

- 75 32 26 56
HELIKOPTERBYGGESÆT

KøbesÅånes: Tegning ti1 ]Iidrvest Al6 (Harvard) spr'. 211 cm elier Topflite

x.cELL 60... .........

Henrih Grane - 39 54 54 54

X.CELL GRAPHITE

AT-6.

4995,00

...

7500,00

X.CELL 60 GRAPHITE
benzin.1c1.

Sælges: T.C. PiperJ3 Cup, spv. 2,80 m
m. Titan 38. kr. 4.500. L-Spats 55 skalasvær'er. 4.60 m, 6,5 kg, kr. 4.000.

-otor, starle',

tilter

m.m......................

8695,00

X.CELL GRAPHITE 46

c.cELL 30 0G 40..

5650,00
3500,00

..

FUTURA Y0UNGBLOOD

højre- og venstre drejende

6995,00

VARIO SKY FoX,,..,..

5560,00

WIK Diabolo, spt 2,10 m m Webra
Bully 35, kr. 4.500. Fllveklar KZ IIA,

VARIO EVOLUTION,

6400,00

VARIO PANTHER,.,,.

6720,00

spv. 1,74 m, ca. 3,3 kg, kr. 1.500. Citabria, spv. 2,00 m til 10-15 ccm, m. indb.
lys, kr. 1.000. Skulden'inget kreengerorstræner, spv. 1,40 m til 7,5 ccm, kr.
500. Bud Nosen Citabria, spv. 2,80 m,
m. lidt defekt Quadra 35 ccm motor,

NINJA PRO MASTER 46

kr.

HELIKOPTER MOTORSÆT

1.000.

Leif - 98 42 60 74 (aften)

Sælges: F-4 Phantom, 2,12 m lang,
glasfiber, monleret med Gleichlauf
fan-enhed, skala. færdigbygget, kr.
2.000. Rossi 90 DF mctor kan evt.

NrNJApR0L4ASTER36..................................

ERGO46................,.
KALT SPACE

3695,00

.

PICA SKAIABYGGESÆT
T-28, spv. 201 cm ..,,,,............................,.,,
......
T-28, spv. 165

cm

Jungmeister,spv. 153cm..............,.....,.....
Aeronca Sedan, spv, 215 cm ....................
Waco YMF-3, spv. 183 cm...,,,..................
Waco YMF-3, spv, 153 cm ........................
l\4ustang, spv. 226 cm................................
FW 190-D9, spv, 165 cm..........,,,.,............

3395,00

................3495,00

BARoN,S. 2R..,.,,....,,....,....................

3400,00

HELIKOPTER MOTORER
OS SX,OS RX - ROSSI. NOVAROSSI.IRVINE - PICCO

IRVINE.36 -.46 + resonanspipe og krummer.............
RoSSI ,60 + resonanspipe og krurnmer............,,.......
OS SX.60 + resonanspipeog krummer.....................
PICCO .60 + resonansplpe og krumrner,....................
HELIK0PTER lV0T0R 1 0 ccm...........................
HELIKOPTER l\l0T0R5-8ccm..........................

1250,00
2130,00
2580,00
2230,00

FRA

1500,00

FRA

810.00

295.00

s..-rm

550

0l

"i:{

nyt byttes m. 3 plus 4 mekanik.

Jorn - 30 56 .iS i0

ca

,+

(ic:?a

Harvard, spv. 168 cm ................................
Fokker D11, spv. 185 cm......................,.....
SE5a, spv. 129 cm......,..,......................,.,,.
Piper Cub, spv. 185 cm ...................,,,,......
Puppeteer, spv, 152 cm.............,.,.............
Legionaire, spv. 132cm.............................
Fokker DVll, spv. 155 cm....,,,....................

Søgerdu nye emnertll dt næste byggeprojekt, t lbydervi nu
etbredtudvalgaf tegningertil modellermedel-ellerbrændstoimotorer.
'115,-

718mm.........

MiniSchwalbe
+ Kadeil
Arado
Jodel Be Be
P 51

840 mm

1400mm.........

D9
N.4uslarg
4T-6 Terai

1600 mm .
940 mm .
840 mm .

85,'121,-

84,55,65,185,92,82,-

.
.

800mm..

Flåce Cat
F-1 4 Tomcat

Klemm L25D
A-10 T'u^i:-c:

140,65,139,95,55,-

1070 mm
1635 mm
1000 mm

:

BRÆNDSTOF}TODFT IFR

DVa
17C
DRI
Came;
Einde(ic.
Stearma.l
Hind
lr,'Io!h
Moth
Special
PiperCub
SuperCub
Cessna Skyhawk
Cessna 172H
Citabria Pro
Sukhoi SU26
Fiseler Storch

Albertros
Nieport
Fokker
Sopwith
Fokker
Boing
Hawker
DH Tiger
DH Tiger
Pitts

2130 mm
1570 mm
1 370 mm
1i35 mm
:7-iC mm

'727

nn

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

in
:;7C :T
1793 -T
:323 -T .
132C rn .
'€i3::
leil r1323 -a
i!22-iaz: r- .
2360 ra .
Westland Lysander 19C0 rr
FS6KSabre
1397mr
FlsEagel
1169rr.....
BAEHAWK
1168nn.
:43:

.

.

215,80,135,115,125,225,205,115,155,135,45,120,90,90,90,1

15,-

1028

Messerschmidt

178,148,-

...

145.182.-

samlet

..

mm . .

1079 mm

55..
55.100.-

.

i,

Til e?l,ehe legnnger han leveres ca t I aJ cå' :
der du fardelagtige pri se t på de rigtige nate nal er

c

ss:

j i -.
r:r: :'

Telefansvarer ag fax er abne.

A.P,J. SKALA MODELFLY

l2

3670,00
2530,00

PRIS INCL. FC 16 TIL ,36 - .46 HELI: ......... .. ..

...

.

4650,00

PRIS INCL. FC 18

TlL 36 - .46 HELI: ... ........... ,........
TlL 60 HELI: ..
PRIS INCL. FC 18TlL 60 HELI:..

4995,00

PRIS INCL. FC 16

5695,00
6525,00

PADLER
SITAR med skrue og SITAR'S nye runde

300,00

vARt0.... . ...... .........

107,50

X-CELL til 5-8 ccm helikoptere ... ...........
X-CELL PR0 lyngdepJrkls \or qerel..........................

399,00

128,00

3-4-5-6-7.
ENYA 3-4-5 .. ...
qosst

8

1499,2650,1450,-

. EPA

25.00

:cl

42.00
40.00

...

o-d 'e::.';'r'CSC 22tJ
ROBBE'2V åce- se-der "ostage
ROBBE 12V ade'ai ader -odtager.
ROBBE

STARTER forlænger til X-CELL, FUTURA

1350,-

849,'
1489,'
F-pris 810,F-pris 799,-

F-pris

F-pris
F-pris
F-pris

849,749,-

F-pris
F-pris
F-pris

279,275,-

l\4ustang. spv. 1 40 cm........,.......................
P-40Warhawk, spv. 140 cm......................
........
FV/ 1 90. sov. 1 38
. ............. F-pr
Z:'c sD'., 1 38 crn

crn......
.

879,'

279,'

s

279,-

C2:2;.--:'. s:.''33cr. ..... ...........F-prs 279,.-1? :.a::a.2 :a. .iJc.".. ... .... ....F-prs 279,::, ::-:: - 'ji a... . . .. F-pris 325,:-i: -;-:- -l":,::. '78 cr .
......... F-pris 599,-

',2.:'

":. :;i cr. . . ..

F.pr

s

525,-

AEROTEK SKATABYGGESÆT
Nyhed. Se under prcduninlormation.
Alle i skala 1/8 (undtagen B-17 og Lanc.)
Spitfire. spv. 143 cm ...................
Corsair. spv. 132 cm...................
FW 190, spv. 153 cm....................
Hurricane. spv 143 cm............
Hellcat. spv. 127 cm.,,.......,.........
Bearcat. spv. 130 cm...................
Harvard. spv. 155 cm....................
Me 109, spv. 153 cm
Suhnoi SU26. spv. 1 53 cm
Extra 300, spv. 173 cm............
B-25 ly' rcher spv. 181
l.'osq- :o. spv. I 8' cn ....

879,879,879,879,879,879,879,-

879,1256,1299,.
1299,'1299,-

P-i8 1,:*:'-? sov 188cm
','e 1'0 sc.. 181 cr: ..
ts-17 Fi'i^ende'iæstnlnE.
Lå.icasiei. spv.260 cm

DIVERSE

1099,'
1350,'

F-pris

cr

GLøDERøB

299,299,2356,2356,1
1

spv. 264 cr!].. ...............

826,00
638,00

SUPER TIGRE MOTORER

584,00

ST2500, 25cm'...,......,..............................

X-CELL omdrelnlngstæ ler, kan ma e under flyvning...

128,00
'1050,00

Tankventil med spærer, så motoren ikke drukner........

100,00

Slarge,Jkker sa moloren,{ke dru{1er .......................

16,50

m.nT . .........

FUTABA dobbelt super modtager......,.......,.........

FRA

775,00

FUTABA KRYSTAL til dobbelt super m0d1a9er....,,......

120,50

Brændstol tanke mange lorskellige;
GLOWDRIVER - PoWERPANEL - Startakku . glødeakku m.m.

F-pris

1350,-

F-pris
F-pris
F-pris

1699,1799,1999,-

LASER FIRTAKT MOTORER
LASER 75, 12,5 cm'................................ ,
LASER 90, 15 cm'....................,,,.,............
LASER 100, 16,5 cm'................................

Eestii også PITCH illustrerede katalog med alt for skalapiloten f.eks. optrækkelige understel, skalahjul. tegninger
30,og

m0t0rer.............

PÅSTAND: vi har hvad du skal bruge til din hetikopter!

Levering fra dag til dag ved bestilling senest 1200.
Der Wes lohehold for tryKejl
og evt. udeln kommende pilsjusteilnger,

/,.-' :'.iI

Vi har terielukket tra 1.-28. juli incl.

Nordvængel

S:RVO

El

.36 - 46. HELI: ....

os

F-pris

2232,'

287,-

DOGFIGHTER elektrc

Spitfire

iE.i

PBIS TIL .60 HELI: ............
PRIS TIL

F'pris

WING SHORT KIT

:.2a

TEGI\IINGER

2299,1493,1495,2232,-

GOLDBERG SKATABYGGESÆT
Chipmunk, spv. 163 cm............................. F-pris
Extra 300, spv. 173 cm.............................. F-pris
Ultimate l0-300, spv. 137 cm.........,,......... F-pris
FLAIR

Henning - 65 90 71 00

HELIKOPTER SÆT RADIO:
l,lODr-AGrA - KqYS;At - GYi0 - 5

F-pris
F-pris
F-pris
F-pris
F-pris
F-pris

3895,00

medf.

Byttes: Vario mekanik Sklfor.

10 AR
MED SKALA

3520 Farum Tll i Fax 44 99 00 30

v/Henrik
Benthe og K. H. Nielsen . Amlundvej 4
Ltndeballe Skov '7321 Gadbjerg 'Tlf.75 88 54 54

Bltlf.

30 73 44 54 . Fax 75 88 54 95

F Scnre: . Fævehojen 5
l: 9'c^ cg :elelax:

BB00 Viborg

86 67 61 6,i bedst efler kl. 17.30
Aoeni fc: c:scg cnsdag kl. 1 8-20 eller efter aftale
Giro B 54 19 81

Denne annonce vrse r udpluk af JOSTI-HOBBY's sfo re lager ...

\ rAtilcl-t
f U- nolor-sazslenre
lJli Slreielr

I

HELE UARIO PROGBAMMET
-l
REFLEX helikopleL og flysimulator ior PC 386 eller støre
l\.4eget nalurtro, ti sluttes printerudgangen ........... . ... ..........

F1252
F1117
F1257
F1264
F1252
F1

8800 KOBOLD fasl-færdig hel kopter træner..................... kr.
8009 SKY FOX fast-færdlg he|ik0p1er............................... kr.
8015 EVOLUTI0N kæner til 3D flyvn n9... ....................... kr
8700 X-TREIVE iræner, ny mekanik... . .... ....................... kr.
8200 SKY WOLF. træner for 20 ccm, nV.......
5005 LONG RANGEB ll krop
7008 FLASH speed FAI krop
Hele VARIO's program føres med alle

4463
4462
4464
4450
4449

445'

4452
4453
4454
4455

3300,5750,6900,8200,-

...

...................... .....
UNI'EKSPEBT IVEKANIK m/10 ccm 0S rnotor........

U\l

STAB

1853
1850

t$ffiff+frW

JB ERGo30, nytræner(b led)..

JBEBGO30incl.motor........ .............. .. ... ...
JB SUPEB 0, ny lræner, super mekan1k..................
U\'-EKSPEBT t\,1E(A\tK... ..

60t'ænersæt.........................................

JET BANGEB krop til UNl-l\.4EKAN1K.......................
LOCKHEED2S6kroptilUNl-]VEKAN1K..................,
SLllVLlNE60kroptilUNl-N/EKAN1K........................
kr.
IvIEGASTAR FAI krop-nV....................................... kr.

=:....................

-,-:j
s1002
S2915 FJTUFA
?AC',I'KA\.1 (
"'0s{T0xx_
.,:l
s2901 :u-Lrl -o:
s2902 cJ-v:q:3.:_ <:^:

52991 qu'i,FA \C-'.34-C.C:

103

OS MAX 61 SFN I le top, 7H karburator
OS 1\,44X 61 RX-HG lille top.
OS MAX

1822

4600,"
6300,.
6900,.
2100..

S: -:: '.::

kr.

390,.

1289
3393

kr. 580,.
kr. 790,acrobatic.
kr. 808,..
kr. 85,.
VAqCfå:'cl:'!a:esa:iec::r::' kr. 331..

401

VABI0GFK(glasfber),...................................

403
410
34'6
3;'1 0

VABI0 JAWO glasflber SJormet...........................
VAB 0 3-D
...
VARI0 halerotorblade GFK rode ........
...........

:aa2 a?

: :::

770!.. '::a

.:

': :':::-: ::: -: ','

kr
(..

FUTABA
FUTABA
FUTABA
FUTABA
FJTABA
FUTABA
FUTABA
FUTABA

..............
servo S3003
servo HELI 53001 .................................
servo HELI 59202, den ny 9201 . .........
servo HELI 59203, til PIEZo
se.vo 5135.......... . . ...
..... ..
servo
..... .......
seryo
gyro G154

ri'

55101
59101

Kr. 2800,-

kr.
kr.

kr
kr
kr

kn
kr

kr.

FUTABAgyroGl53BBlniær.............................
FUTABA PIEZO GYRo FP'G501 ny....... .............
GRAUPNERP1E20GYRO2000......................

kr.

GRAUPNER omdrejningsregulator
GRAUPNER ELEKTB0-HELI kontrol ..................
FUTABA SENDEB ATTACK-4m/modt.2 servo ....
SENDEB FC16 m/modt. og 1 servo ......
SENDEB FC18V3 PLUS modt.+3ser...
SENDEBFC2SV3 aukuffert .............
t\,10DTAGEBR-115PPN.4......................
IV0DTAGEB R-118 PP[,4 ......, ... ..........
IV0DTAGEBR-138PP[,4 ....
...........
IV0DTAGEB R-129 PCN/ ...................
l\,40DTAGEB R-1 38 PCNi] ........ .............

kr.1303,-

kr.

kr

.

.

S0rLu::F r:_,

kr.
kr.

kr
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1908,1199,.
2160,3650.6900,.
591,.
719,787,"
1350,1 1 1 0,.

kr.

B0T0R top afdækn ng/håndstop til UNI ..
POWER p;f el lll rz vårt .
.....
Lader universal ned 5 udqa"ge .... .. ......
Stort lager af tilbehørsdele lil HEL K0PTERE

A03BE

kr.
kr.

kr.
kt.

(År-Å'-CC 1996 ......... kr.

cij.!::.:i :3.':l(jil_c3 tr6:s 1996 97 ... kr.
:::-:.,::,,.. (:-:_C: ::-:i :00Soer..... kr.
- __. ...... kr

67.283 -

115,-

195,495,790,.
790,.
480,585,865,1350,2800,2350."

61,296,220,-

t00,80,10,.
78,-

hTYE I.AVERE PRISER

pÅ os MoroRER!!!

1805

r806
1424
1425
1426
1421
1849
1828
1871

OU CK.SÆT FÆRD GBEKLÆD.i

rec

s:a..'I::::

I.!:10 SamI

1872
I 506
r 508
I 830
832

8a satræ i bedste ANDIN0 kvalitet - prisen e: base.e: pa \cb af

nO

mn.l0plader:

kr.

1817

10mm,10x100cm
15mm.10x100cm

kr.
kr.

7.9.-

1122,.

2 0 mm. 10

kr.

'10.-

kr.
kr.

11.12.14..

kr.

'18..

4683

x 100 cm .... ..... ......
x 100 cm
4.0 mm. 10 x 100 cm
3 0 mm,

621 7.M

1

1678,-

987,1514,-

'10

6208

kr.

kr 1303,.
6213
1

6213lV

Pakke rned 315 slk. ba saplader blandet

kr.

CYAf"lOlTr3tykkese

kr.

aaaa

_

158,-

1415.-

JOSTI

-

29.-

.

.. ....... kt.
kr.
kr.
0s MAX25 FP407ccm.......................................... kr.
0S [/AX 35 FP 5 I ccm... ........ ................................. kr.
0S MAX40 FP65ccm............................................ kr.
OSMAX60FPmedudstødnin99.97ccm................. kr.
0S M4X25SFA8C4,07ccm................................... kr.
OS MAX 10 FP 1,76 ccm.... .. ..
0S MAX 15 FP2,49ccm.,......................................

0SMAX20 FP3,46ccm........................................

0S MAX 40 FX (nyABC) 6,47 ccm............................
0S MAX 46 FX (ny ABC) 7,45 ccm............................
0S NIAX 61 SF 9,97 ccn1......... ......
0S MAX 61 SFABC 9,97 ccm..................................
0SMAX61 RFABC RF HANN09,97ccm...............

0SirlAx6l BFRng

RF HANNO9.97ccm...............
0S NIAX 91 VR-DF 14,76

i823 0S l\lAX

ccm..

FS 26 SURPASS 4,41 ccm........................

kt.

'1650,-

1680,2716,2716,2450.-

kr.

1156,.

1601 0SN|AXFS40SURP4SS6,49ccm........................ kr.
1874 0StUAX FS52SuRPASS8,56ccm........................ kr.
i820 0S fvlAX FST0SUBPASS 11,5ccm........................ kI.
1821 0SMAXFS91 SURPASS14,96ccm...................... kr.
1808 0Sl\,4AX FS l20SURPASS ll 19,96ccm................ k
1838 OSIVAX FS l20SURPASSSUPERCHARGER.,.,, KT.

1519,.
1950,1942,2396,"

HOBBY

Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Ilt.47 38 15 69 - Fax 42 33 59 51
Aben: mandag - fredag: kl. 10-17 eller etter aftale.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

447,-

499,558,.
599,.
642..
643,.
921,.
994,.
1040,.
1130,.

#il'-fin:uq

3473,467't,-
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MU
Multiplex PROFI mc 4000
er nu på lager m. dansk godkendelse. Samtidig har vi lået
et antal PROFI mc 3030 Master
Edition sendere med sendermodul og akku på lager.
Ring og hør vores priser.

FWD-forhiulstræk
som i virkeligheden, giver det fantasliske
køreegenskaber.

Ford Mondeo
TOMS Toyota/Nissan

Primera

12ggr-

iS

WINDSTAR

.:::'

Arlec DELTA PEAK superlader
Oplader sender, modtager og batteripakker,
enten fra 12V eller fra lysnet. Fuldautomatisk, stopper selv når batteriet er maksimalt

Mangler du en elsvæver er Windstar et godt tilbud!

Medmolor
Somsvæver
Nyt Multip'ex kata,og

.........<.'
........(r.
.

kr.
kr.
kr.

opladet.

595,-

lndbyggel a{lader

1050.795.50,-

FUN FLY
Best.-nr. R3196
Fjernstyret kunstflyvnings for sjov
model til 3,5 ccm motorer. Modellen
styres kun over drossel, krængeror
og højderor og kan på grund af

dens ringe planbelastning lave
spektakulære flyvemanøvrer. Et
konstant næsten uendeligt antals

4WD biler med 2 gear og 1,8 cm'motor.
Vælg mellem BMW M3,
Castrol Celica, frhud

2395r-

LINESTYRING

loops efter hinanden. skråt flyvning
eller rigtige snapfigurer. Kun pilotens nerver og flyvekunnen sætter

fPLFI

grænser lor, hvad modellen kan.
Den er også egnet til rigtige kunst-

Kom godt igang med linestyring!
Vi har alle materialer til PIL
også liner/håndtag/motor/propel og start akku.

f

lyvningsf igurer.

Spændvidde: 1220 mm
TILBUD kr. 435,Vi har stadig Euro Trainer.
Best.-nr. 3194 på tilbud til kr. 995,-

FERIELUKKET

fra den 13.7 til 27.7

Tilbudene gælder til den 31.7.96 eller så længe lager haves. Sendes kun mod forudbetaling eller efterkraw
Alle priser er incl.25Y. moms. Der tages forbehord for irykfeji. udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅerurrucsrrDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.0o - 18.oo.LØRDAG EFTER AFTALE

Her kqn du l<øbe
dit modelflyveudsryrs
Neienfor bringes en liste over hobbforhondlere, der hor et særligt udvolg of modelflyveudstyr.
Såfremt du ikke finder din forhondler på listen, eller hvis du i øvrigt finder feil i denne, så skriv til
Modelfyve Nyt, Nørrevænget3, 5762V. Skerninge, eller ring på ,ilf.62241255 idogtimerne.

SIDEN 1948

FLY-BIL-BAD

-

med samme familie bag disken!

-

lim

trælister

-

-

balsa

- lin6r - rør - lråd - siilcone
- bygge- og skalategninger

værktøj

til Jly og skibe m.m. Vi har det fornøjeligt

ll0l)lil

Helikopter spec. Rotordiscen ...... 75 88 54 54
Amlundvel 4, Linde Skov,7321 Gadbjerg

Holte Modelhobby

(t ll0llllY

Hollundbaekvei 24,7 540 Hoderup

Avionic

Ma., ti., to., fre. 13-17,1ø.10-12, onsdag lukket

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

........ 86 94 60 88

Frichsvej 25, 8464 Golten

Erik Skou
Telefon: 424201 13

Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tlf. 33 14 30 1 0

97 45 41 0B

FM Modelteknik

Øverødvey1 1 . 2840 Holte

i

Diurs

Hobby

86 32 66 03

Nørregode 4, 8500 Grenå
Auto- og Surf

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

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

Storkøbenhovn:
l. C. Communicotions ................

.....

3t

t7

03 33

Folehoven I 2, 2500 Volby

Mini Hobby
Tårnvel 303,

261

0 Rødovre

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

36 70 01 71

Medelbyvei 54, 261 0 Rødovre
Modelshoppen
Brønshøivej 9, 2700 Brønshøi
Toke-Off

..... 32 53 BB 28

Ulspilsoger 1, 2791 Drogør
Lyngby Hobby Nyt
Torvet

45 87 02 10

9, 2800 Lyngby

Donsk Hobby, JS Teknik ..........

. ..

R/CModelcenterApS

....... 4228 6600

Thorsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 nillerød

.....31 41 5046

Flying Scole Models

49 21 45 42

Hobby og Fririd
Rosenkildevej 2, 3000 Helsingør

...

34, 2800 Lyngby
A.PJ. Skolo Modelfly
Nordvænget I 2, 3520 Forum

45 88 89 87

Roskilde Modelhobbv .................. .......

42 37 06 22

,l0,
Clermontsgode
4000 Roskilde
Witzel Hobby
.57 67 3092
Sct. Honsgode 38, 41 00 Ringsted
Flyvuood uodel-Hobby ...................... .53736622
Romsherred 27 , 4700 Næstved
Hobby World
.5835r230
Longelondsvei 9, 4220 Korsør
Jupiter Hobby
.53412122
Jupiteruei 9, a500 Nykøbing Siællond
J/L Hobby
.53 4637 20

Byuei2T,4532 Gislinge

Hobby
.........47 38 15 69
Blommevang 2, 3550 Slangerup

Onkel Buchs Legetøl ...............

l"rnUon"goa" 58,-åooo
LlA.......,.,..,,.,,.

Nørrevængei

,l06,

ir"i"ril"""i

3500 Værløse

11

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

86 67 64 64

Rævehøjen 5, 8800 Viborg

MID

HOBBY

86 43 39 23

Vestergode 38, 8900 Ronders

Aolborg HobbyService ......................98 l2
Nørregode I B, 9000 Aolborg
Aolborg hobby Shop .......................... 98 13
,15,
Vesterbro I
9000 Aolborg
Leif O. Mortensens Hobby ........... .......98 31
Nørremorksvef 61 , 9270 Klørup
Skondinovisk Modelflyvecenter ............ 98 46
P Munksvei 58, 9300 Sæby

Scrdergcde 26, 5C{C Coe:se
Fore- og Hobby Hjornei
KTosterplods 4, 5700 Svendborg
Nyborg Modelhobby
Christionslundsvel 42, 5800 Nyborg

AA') i't a/

Øisvei 35, 9500 Hobro

6221 31

Winkelmonn Legetoi
Strømgode 3, 9800 Hiørring

13 15

62 63
94 22
21 44

...98 51 21 66

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

a7 38 39 59

.Jysk Hobbycenter

42 48 37 38

Hobby Shoppen
Sønderbrogode I 0,

.40 1699 56

.7591 4540
.75830494

00 Veile

Til forhondlere of modelflyveudstyr:
På denne side kon du få en >fogtelefonbogsonnonce<:

.. 98 520255
98 52 05 65

Abel

98 43 4872
Mårbækvei 38 M, 9900 Frederikshovn
Model
........98 429022
Moriendolsvei I 05, 9900 Frederikshovn
Jon

El-Teknlk..

Fælledvei 26, 7000 Fredericio
21

.

l/S

31

Jyllond:

Øvrige Siællond:

Pirch skolo Hobby

Silve.StcrModels ...................
'

--Jl

Josti

75 61 60

Hospitolsgode I 5, 8700 Horsens

Skibsgode 2, 9500 Hobro

Fyn'

SPECIALE: BALSA, TEGNINGER

Legelond

Hobbymonden

Jernbonevej

// c3 M:^

75 28 04 55

Bork Hovn,6893 Hemmet

Bornholm:
Olof Aokermonn Apr .................. ....... 53 95 17 28
Sydhovnsvei I -3, 3700 Rønne

Ring på lelefon 62 24

l2 55

for yderligere oplysninger

63
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