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l\lu er vi flyttet til Søgade 26, 4lOO Ringsted!!!
I nternetadresse : www.witzel-hobby.com

Ny adresse

Vingefang 185 cm med skumvinge til 4 kanaler,

med tank, hjul, hængsler m.m.

Nu med dansk byggevejledning. n, 969,-

,, EURoPA Mc 1020 35 Mhz. 
2325 r-incl. 1 stk. MS 11 servo, accu til sender/modtager

PROFT MC 3010

.cl.
'1 s:(. E-'cpa tsB servc.

accu lii senderrmocitager

rl *,
f,ær ry

4198,-
Så længe lager haves medfølger kanal 5 og 6 til samme pris,

besparetse* 430r'

llrlfEDT\rl7ESi-f FLY (D (D rD

Varenr. Varebetegnelse pris incl. moms
MlDl996Midwest Katalog 10,-

MlD187 [/idwesICap232 2.956,-

MlD181 MidwestStarDuster.40..... . 944,'
MlDlB2 MidwestSuperStinker ..,.... 2.760,-

MlD177 Midwest 4T-6 Texan 2.650,-

MlD184 MidwestSuperStearman..... 2.281,-

MlD183 Midwest Citabria 1.914,-

lv1lDl80 MidwestExtra300S ........ 2.576,-

lVlD185 Midwest Essence svæver 2m . . 470,-

Der tages forbehold for prisændringer og trykfeil!

Flair Cub Trainer / sportsmodel



Furs.
F4U CORSAIR 60, 1575 rnm . 1.695,-

P51 IVUSTANG 60,1651 mm
P-40E WARHAWK. 1 625 mm

N:FE TEilTI] &
æl,*]*'l}-"FL=

..i&.'*2

æ-

PT 20 TRAINER ]Vk. ll, 1 340 mm . . . . . .

PERFECT TRAINER 40, 1524 mm . . . , .

PT40TRAINERIVk ll. 1520mm ......
PERFECTTRAINEB 6C. 1803 mm .. . ..
TRAINER 40. 1500 mm

TRAINER 60, 1651 mm ..
BlGST|K20. 1352mm..
BIG STIK 40, 1500 mm ..
BIG STIK 60,1715 mm

SoPHISTICATED LADY 2000 rnm . , 435,.

GENTLE LADY,'1990 mm ,........ 368,.
FALCoNlvk.lll,1422mm ...,.,.. 736,.

SUPER CHIPMUNK,1620 mm ... , 1.335,-

THE ULTIIVATE 10-300, 1370 mm .. 1.670,.

THEEXTRA300,1720mm .,..... 1.540,.

EAGLE 2, '1600 mm 736,-

($Pl-lqlRE $L{-9,} .. , ,, ,.

SPITFIRE IVK IX, 1651 rnm . .. . .. . .. ., 1.330,.

NoRTH Al\,4ER|CAN T-28B, 1651 mm . . 1.565,.

FOCKEWULFI90-D9 1600mm....,, 1.565,.

654,-

686,.

781,-

949,.

859,.

1.010,.

726,-

827,-

988,-

ACROWOT 1480mn ....

AT-6TEXAN, 1763rnm ...,.,..... 1.695,.
P-47D THUNDERBOLT, 1 600 mm . . 1.695,.
SIERRATRAINER40, 1524mm ... 731,-

CESSNA 182,2055 mm ..... ... 2.185,-
SIERRA TRATNER 40 AFF 152.1 rrrn 1.330.-

EXTR4300S.1470nrrn. ... ...
EASY SPORI40. 1505 nm . . .. .

PIPERCUBJ-3,1945mm ........... 1.145,.

PIPEHCUBJ-3,2286mm .........,, 1.715,.

SUPERSKYBOLT60, 1450mm....... 1.760,.

-: ,-:-,r- -ri-T

l<ytrs":t_F_,=
1.985..

3,095..

CONCEPT 30SR.T

CONCEPT 30SR-T m 0532F.H
CONCEPT 30SR-T

m/^,4/EB32F-c0mp. .... 3.095.-
CoNCEPT30SR-X ...3.245.-
CONCEPT 3OSR-X

m/0S32SX-H ..... . 4.195.-
CONCEPT 3OSR.X

mMEB32F-c0mp. ....4.195,-
NEXUS 30S . . .. .. .. . 2.495,-
o0NCEPT60SR .,,...s.995,.
CoNCEPT60SR m/0S61SX-H ... 7.895,-

coNcEPT SF Ep . . . . . . . , . , . . . . 2.995.-

FLYSIMUl./.TOR
Spar dyre

lærepenge ved at

træne på simulator.

Sættet indeholder

senderpult samt

software.

Dansk

brugsvejledning

medfø|ger,.....

SUPER DECATHLoN 40, 1625 mm . ...
SPORSTER 20, 1220 mm . .

SUPER SPoRTSTER40 t\,4k. il.....,..
SUPER SPoRTSTER 60. 1 550 mm . . . .

SPoRTSTER90/120, 1829 mm .......
TJLTRA SP0RT40, 1400 rnm . . .... ..
ULTRASP0RT60 1562mm .........
ULTRA SPORT 1000.2030 mm . . . .,
PATR 0T 40, 1200 rnm

F-14T01\,1CAT60, 1460 mm ..........
F.15 EAGLE 40, 1194 mm..
LEARJET 40, 1410 mrn . . . .

FUN ONE, 1346 mm

SUPER AEBOI\IASTER, 1220.1320 MM

SPoRSTER B]PE40, 1150mm .......
ULTRA SPORT 40, ARF, bIå . , , , , , . , , .

SUPER SPORTSTER 40 ARE 1473 mm

SPITFIRE, ARI 1372 mm . ... .. . .. . ..
P-51D IVUSTANG, ARE 1450 mm , ,. .

FOCKE WUIF FW-l90 ABE 1490 rnrn .

SPIRIT 2000 mm

SPIRIT 100,2520 mm

PERFECTTRAINER E, 1422nm .....
ELECTR|CUB- DLX, 1500 mm........
ELECTROSTREAK '1120 mm .. ... ...

TT'10GPm/dæmper1,76ccm........ 400,.

TT120SEm/dæmper20ccm........ 2.215,.

TT120SEm/bagudsl.20ccm........ 2,015,.

TT1SGPm/dæmper2,49ccm....... 476,.

TT2sGPm/dæmper4,07ccm ........ 524,-

TT 25 SE m/dæmper 4,07ccm . . . . . . . 738,.

TT 36 SE nvdærnper 6,06ccm . , , . , . . 786,.

TT 36.H. HEU 928,-

TT4OGP m/dæmper6,49ccm . ... . .. . 572,.

TT 40 SE m/dæmper 6,49ccm . . . . . . 862,.
TT46 SE r/dæmper7.4sccm ,, . ... . 897,.
TT 46 SE.H. HEL! 1.080,.

TT54SFIRTAKTERm/dæmper ...... 1.565,.

TT61 SEm/dæmperl0ccm....... .. 1.270,.

TT 61 SE.H. HELI 1.605,.

TT9ISFIRTAKTERm/dæmper ...... 2.110,.

Thunder Trger
motorer

4;

7ee4å-n motorer
' spar op til 30%

Vi sælger ud af Rossi motorer
-benyt lejligheden til at få en billig motor

1.145,-

I ZO,'

980,.

1.130,.

1.470,-

1.1 05,.

1,225,-

1.450,.
'1.110,.

1.335,-

1.105,.

1,475,-

819,-

1.170,.

1.035,-

2.250,-

1.565,.

2.420,-

2.420,.

2.580,.

448,.

866,-

735,.

t 4J,-

674,-

1.565,.

1.485,.
'1.640,-

1.330,.

782,-

547,-

782,-

625,-

2.270,.

2.075,-

2.270,-

2.270,-

2.495,-

2.505,.

2.190,.

WACoY[/F-3.1524mm...... ......
DUELLIST2/4o, 1700mm..... ......
CESSNA 182, 1829 mm . .

JUNGI\,4EISTER BU-133, 1524 mm . ..
RAPIER40/60,1461 mm ............
RAPIERII 25140, 1372 mm .........
SH00FL|-8, 1270mm .

TOUCHE40, 1372mm .

WACO YIVF-315 1829 n-rm .

AERONCA SEDAN 2159 mn, .. . .. . ...
CESSNA 182 2185 mm ...
NOBTH AI\4ES CAN T-288. 2057 mnr . .

SPITFIRE Ll( lX.2235 rm ... . .. . .. ..
NORTH AI/ERICAN P-51D,2260 mm ..
NORTHA[4ERICAN P-51D. 1880 mm ..792,-

BUCHERJUNGMANN,1645mm .. 1.995,.

WOTS WOT, 1220 mm

, 1 380 rnm

GODT NYT FRA TAVIONICI

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

IAUONICI . Frichsvei 25 . 8464 Galten o Tlf.86 94 60 88 . Fax BO 94 02 88



ooo TAI<E-OFF ooo

FLASH-5...................
5-kanals computeranlæ9, 4 servoer, accuer

2130,-
2165,-
2495,-

700,-
1278,-
3575,-

HI-BOY 4 ch- 157 cm -.32-.40 motor..
FUN-FLY 4 ch - 137 cm- .40 m0t0r......
LO-BOY 4 ch - 142 cm- .40 motor.......
BI-FLY 4 ch - 91 cm - .25 motor............

1275,-
495,-
495,-
525,.
440.-

ASH 26

PRtStV-7 X PCM..........................
PRIS[/l-7 X PPM.......
7-kanals computeranlæg - sender og modtager

2165,-
1865,-

HS-80 l\,4icro-servo.
4 stk. .....,................

265,-
999,-
215,-
799,-
110,-
390,-
145,-
520,-

1199.-

320 cm {ft"t '
glaskrop

færdigvinger

T-1 80 med skumvinger og alt ti behør.......... 680,- 2199r-
HS-301 BB Standard servo.......

TAKE.OFF

Stort udvalg j b ade: RCl"l+E. Raa c l"0d: :' S:a: A 'a-:: ='.f ,

Scale, Schiflspropelle:. l,'1a.Ee lag!3Je' p:':!::

, -1':i--'-a -:: :::1" :-?-::::'
Telefon 32 53 88 05 . ieterax s2 fi ea 28

-. : --'-:;i -i :- - : j j j: -'-- -: : -:,r ia" :---i- ::'j--- : - i-;

_ ABENT FOR BESOG EFTER AFTALE _

p lTL.jS B ,1 2CCC cm g askrop'skumv nger.. ................. 1285,-

:C<Å;220cn!as{:crsiLmvinger. ... . .. ... . 1435,-

:xe:rllllci f3; gg7 cm g askrop/skumvlnger... .. . . . 3250'"

ÅS','/2233COcf; -cas{fcpiærcgbasavinge.. ... .. 2175'"

SP 23C3 E eiiro 230 cn iærd gily..... ..... . . . . . 1225''
TRAI,4PER250cmiærdgfly2'kanal........ .... . . 1638'-

Vi forhandler desuden varerfra: Kvosho, Great Planes, SlG, Proctor, Balsa USA, Hobbico, Solarfilm, Williams, Lanier, Dynafli!9, Goldbpfg, Dubro. Cox. APC,
- 
Håusl ot eatså, inunoei 1&i'iå.å"l"ir-rå'ri, Åulornooårii, rony itart<, Rossi,'weston, Midwest, Pica, Ben Buckle, Arlus, FMT, oS-Motorer, Ys-Motorer

-(l.ohlxl SOM ALTID I DET BEDSTE \ALG
SAR BS COAST GUARD

Et robbe byggesæi til indbt'gning af de kendte Tr.rrbo 28

S)'stemer. Særdeles velsejlende og med særdeles stor ma-

nør'red1'gtighed.

vejr kr 2995,'
+ diverse tilbehør

Roiet 4t{

FUTABA SIffSPORT 4
-t-kanals FM anlæg fra Futaba.

Ergonomisk designet sender,

økonomisk anskaffelsespris

Vejl kr .. 1395,-
Metalstyrepinde, der kan indstilles.
Sen'oreverse til alle kanaler. Lærer/eler-system,
der passer med næsten alle robbe/Futaba-anlæg.
Fremstillet af verclens ubetinget siorste fremstiller

af RC-an1æg. Godkendt af Telesh"relsen.

Husk - Indenfor modelflyaning ,rfObbe
nu eneste store og kendte føbriknt,

der lagerføres og distribueres komplet

iDannwrk.

Vigtigt, når du sknl lnxe reseruedele,

moduler o.s.t,. i en fnrt!

FO I4I GNAT

Ia, du kan blive Red Arrows pilot allerede imor-
gen. Bvgges meget hurtigt p.g.a. indfan'et skum

og eifektivt impellersystem.
vejl.kr.. . 568r-
+ diverse tilbehør

Maaetoft DMI
En gros salg og imPort -

Postboks 3008 DK-8900 Ronders

komplet donsk lager med la,iklevering ...

Telefon 86 43 61 00 ' Fox 86 43 77 44



SILVER STAR modeller siden 1960
Nyt fra: Ifig,EtøttEg
Verdens Jørende fabrik for modelmotorer - sikrer det
nyeste design og topkvalitet. Der findes mange e{ter-
ligninger, men kun O.S. fremsliller motorer af så høj

kvalitet.
Flere og flere vælger derfor Q.S. motorer.

.;; --*

Sportsmotor på 6.5 cm3 med nydesignet cylindersæl
for større ydelse og pålidelighed. Leveres i blå eloxe-
ring. Yder ca. 1Hk. ved 15.000 omdr./m. Leveres med
OS A3 gløderør - til meget fordelagtig pris.

Cygnus leveres med Der Kre .e r:::;;:' iJR. Fi::-
ba, Multiplex eller Simprop sl hl.
Senderen kan leveres som standard -1 {a1ai. i:'ia:
udbygges til 6 kanaler.Ved montenng a; (ass:ie -ei
LCD panel ændres senderen til et cornputeranlæE::.el
mulighed for 3 modeller i hukommelsen.

PANDA leverer nu en serie biler i 1i 10 skala. De er alle
forsynet med 2.5 cm3 (2wD) - Pickup Truck dog med 1 .6cm3

motor eller 2.1cm3 (4wD) motor med snorestart. Bilerne
måler ca. 40x26 cm. Vægt ca. 1,8 kg. 90% lærdigsam-
let, så byggetiden er kort. Bilerne er forsynet med
baghjulslræk- og affjedring saml støddæmpere på alle
hjul. Det er muligt at kØre både off-road og on-road.
Nødvendigt ekstraudstyr: 2 kanal R/C anlæ9, lak,
brændstof og startbatterisæt.
Ring eftu GBATIS btochurer over PANDA biler'

WATT 2OO

dd'-

-1- - "--*
watl 200. Velflyvende næsten færdig model. Krop i

{J^s:sici. r nerbeklædte vinger. Fin begyndermodel.
aa-' ..:s ::- :'.=\å- €.- e:e-'nolorrnodel. Spænd-
'. :::215 :- kr. 1198,00

-c= --:-^: :-: :::^:-: ':::: -:l= " .1', ati.icCellt kata'

HIROBO SHUTTLE
Danmarks mest populære he;r<3c::-. 3--- : :' =: ::
klargøre, flyve og vedligeholde. Ls'.:'." :.:l::=:
og færdigsamlet., med og uden moior. l":::':- ':-
leveres med trækstart. Shuttle Z er sian3:'l':::-
ven. ZX er med ekslra kuglelejer, halesic:i€ c; -3-
talkobling. ZXX er Deluxe udgaven med rna.ge ; -:s-
ser. Reservedele kan leveres fra lager til rlms g: :: -

ser. Ring efter gratis prospekt.

SOLUTION

Højtydende skrænt- termik og elektromodel. High-

tech færdig-vinge med ører. Hvid glasfiberkrop Spv.

269 cm. Højde- og sideror, balance- og bremse-
klapper.
Se de flotte svævemodeller i Simprcp kataloget...

KATALOGER -hos din rorhandter
eller mod frimærker eller check fra importøren

Simprop hovedkatalog .... kr.50,00
Simprop nyheder ............. kr. 6,00
OS motorkatalog kr.15,00
Thunder tiger katalog 1996 ,,.... kr.60,00
Aviomodelli katalog.............. kr.25,00
Hirobo helikopter brochure kr.15,00

SILVER STAR MODELS
Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55

Prøv først hos din sædvanlige forhandler.
Kan han ikke levere. er du velkommen til at kontakte os.

Vl du besoge as. sa ring i farvejen.

Simprop/Sanwa Cygnus
universal radioanlæ9.

Ridge Bunt, Smart lille trainer eller sportsmodel. Sty-
ring på balanceklapper og holderor. Kan {lyve på skrænt
eller højstart. Spv. 125cm. kt 22O,OO

- Fun flyvere behøver ikke være grimme - som du kan
se. Spv. 133cm til 6.5-8 cm3 motorer........ kr 749,00

GINCA. Begyndermodel med næsten færd,c ', r:e 33

trækrop. Spv. 131cm. For 4 - 5 cm: mo:c:. l.'3qei
tilbehør er i sættet

Global - næsten færdig model. Spv. 140cm til 6 - 7 cm3

motor. Perfekt som kunstflyvningsmodel. Kan samles
på lå limer kr 1025,00

r*

FIELDBUDDY. Smart byggesæt til flightbox. Der er
plads til brændstof, sender, starter, 12v akku, power
panel og meget andel, Field Buddy er let at samle da

alle dele er udskåret........ kr. 216,00

PowerPanel. kr. 198,00

Starter. ............. ............ kr. 249,00

Du kan netop nu gøre en god handel!
Vi mangler plads lil nye varer og sælger mange
produkter til stærkt nedsatte priser!

Ring efter tilbudslistel

Bing efter brochurer over GLOBAL færdigmodeller

AXMO MODELLER
Ølsvei 35, 9500 Hobro - Tll. 9I 52 O2 55

KWIK FLY. Den berømle Kwik



TILBUD FRA HOBBYWORLD
Delta peak ladere til hurtig opladning af accv

med 4 til 8 celler, kapasitet fra 270 nAh til 5
Ah. Tilsluttes 12 V. l\,z\-

:xyHED (
Speed One Mostet . .. ..1hS- 21s,-

SpeedEXExpert,medaflader........ 498,-

ROBBE MTC 52 laderen har 6 udtag.

Lader kontinuerligt i ll timer; hvorefter
accrlerne holdes iuldt opladet indtil dLr

skal i-lvr r'. Det ere '-;ciiaq <an bcnvtie.
iil bir.accuer 8i5,-

Elektronisk omdrejningstæller
ti1 2 og 3 bladede propeller
Kavan el-brændstofpumpe
Smart Cut-folieskærer .

Listesav m. 2 blade

Hængselskæresæt . . ..
Listeskærer

298,-

17L,-

70,-

st-
55i
62;

Robart Heli-pitchmeter
tilbLrd så længe lager haves . . 298,-

{:

færdig vinge.HI-BOY m. færdig vinge.

Spv.15Bcm....

FIESTA 45

Træfærdig, spi'. 156 cm . . . .

TELEMASTER 2OOO

Træfærdig, spv. 196 cm 1160,-

495,-

720,-

TAURUS PLUS il
Træfærdig,spi. 218cm ...........

Få vores prisliste næste gang du

.. "J.499,-

ringer!

higes
Flrtaba.

ErnaFnzr
MIJLTIPLEX

EXCETSIOR

Excelsior serien er nydesignede træbyggesæt

med færdigbygget krop og meget lette skum-

vinger. Kroppen er længere end spændvidden,

hvilket giver forøget retningsstabilitet.
Excelsior 150 for 7 ccm motorer . . . fra 998,-

Excelsior 163 for 10 ccm motorer . . fra 1119,-

Excelsior 177 for 15 ccm motorer ' ' fta 'l'41'4,-

Excelsior 188 for 20 ccm motorer . . fra \730,-

SAPHIR

Saphir er kendt verden over som en stabil og

velfl yvende kunstfl yvningsmodel.
Grundet lille vægt og stort planareal er mo-

dellerne også velegnet som sportsmodeller.

Saphir 25 for 4-5 ccm motorer . . . . . fra 625,-

Saphir 40 for 6-7 ccm motorer . . . . . fra 760,-

Saphir 60 for 10 ccm motorer . . . . . fra 898,-

Saphir II for 15-20 ccm motorer . . . fta t364,'

Dave Brown simulator med senderpult

til f.eks. DOS 386 PC med dobbelt
gameport . . 1398,-

\HP simulator tiislr-rttes din egen sender via

lærer /elevsfikket -sa dine egne indstillinger
'ccirlites. \leget realistisk simulator . . 995,-

f, ,'ii,' siiititlnfor sr

:' :.'i : I i oi,1 t r n to t o r -

s: .1', i L):ly'u skel1ike

iititoi'inoLleller,

:nt .for-<kellige
fulikoptere.

t)

I

HoBBY reRLD ':{#!i::i;:

v/ Birgit og ErikToft.Langelandsvejg . 4220 Korsør .TIf. 58 3512 30: Mandag - iredag: kl. 10'18. Lørdag: kl. 10 - 12
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Nuerdetvinter..... ... side10
- og en olympisk mester går i luften. Hanno Prettner
har,åbnet nye løjper. for modelflyvningen.

Minmodel ..... sidel3
Lena og Jan Knust præsenterer hhv.
deres 'Lady Bird" og en lidt speciel F-16.

Minflottemodel . ...... side14
Lars Kilholt har specielt arbejdet med
farverne på sin Saphir kunstflyvningsmodel,

Test af:
robbeGnatv/Steenlarsen . ..... side16
Den nye GPH346 fra Hirobo vÆrling Jensen.

Nye byggesæt til linestyring . . . . side 17

Niels Lyhne Hansen omtaler et nyt katalog fra
A,rel Jungherz.

Teorier om optimering af elfly . . side 18
ÆJørgen Bjørn

Anmeldelser ... side24
Rippenflugel aus Faserverbundwerkstoffen
- Radio Control Helicopters - Modellsirahltriebwerke.

Etværkstedsbesog... .... side25
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E-mqil
til Modelflyve Nyt
Modelflywe Ny.ts RC-redaktion kan nu
kontaktes på e-mail adressen:
pnm@post4.tele.dk.

M_odelflyvning
på lnterneftel
Internettet er fyldt med spændende
modelfllwestof, og for netsurfere
blandt læserne er her et par gode
adresser:
Tower Hobbies
(http://www.towerhobbies.com) er en
klassisk adresse med masser af links.
Denne adresse er allerede omtalt i
MFN 2/96. Vil du have flere mulighe-
der, så prgv:
Complete RC Wepsites Index
(http ://www.ouguelph. cal- antoon/wep-
sites/rc.htm). På denne side findes
links til stort set alle kendte RC-
wepsteder.

Er du interesseret i aerodl.namik og
spændende profiler og onsker at ga li-
ge til sagen. sa plo\-:
]Iichael Selig s hjemmeside
,http: iisl-.uiuc.edu ph nss' n.r-selig r

el1er
Martin Hepperle's hj emmeside
(http :i/beadec 1. ea.bs.dir. de/Airfoils/in-
dex.htm).

Starter du på disse sider, er du be-
skæftiget, indtil næste nummer af Mo-
delflyve Nyi udkommer - og til den tid
flrnder du måske et par nye og spænd-
ende adresser på dette sted.

KE

Spændende
lnfernet-qdresse
En række modelflyweinteresserede or-
ganisationer i T\'skland har den
15.1.97 åbnet et nyb forum for model-

byggere på Internet-adressen: ht-
tp://www.rcforum.de

Det er gruppens intention at samle
alle former for informationer, der kan
interessere modelflyvepiloter. Nogle af
hotspots'ene på åbningssiden, der for
øwigL er på både engelsk og tysk, er:
Skræntflywelokaliteter, kpb og salg,
tips og tricks og arrangementer.

I skrivende stund har jeg ikke haft
mulighed for at kigge på siden; men
den lyder afgjort, som om den er et kig
værd.

PNM

Foredroq om
til modeTfly

ietmotorer
Hvis seks er godt,
må tolv v

være dobbelt så godt

Ved elektro-\M i Bensov 1996 havde vi
lejlighed til at se denne 12-motorede
Dornier DO-X (X-RAY) fl1n,9. Det skete
efter præmieoverrækkelsen. hr-or der i
pwigt var lejlighed til at se flere andre
utraditionelle e1-modeller.

Modellen er lavet i skum og beklædt
med papir, der efterfolgende er malet.
Den har f6lgende mål: spændvidde: 3
meter - længde: 2,5 meter - planareal:
2,2 m', og så vejer den 12 kg. Motorer-
ne er SPEED 500 8,4 V udsty'ret med
Graupner 7x4 propeller. Strømmen le-
veres fra 42 Sanyo 1700 SCRC akkuer,
hvilket rækker til en flywetid på mel-
lem 7 og 8 minutter, alt afhængigt af,
hvor flittigt de 2 JES 60 regulatorer
benl'ttes.

Den tjekkiske pilot J. Tinka viste på
to flyvninger, at selvom man har en
stor og tung model, kan der godt flyves
frækt tæt ved jorden - også selvom mo-
dellen er udstyret med elmotorer.

JanAbel

Mandag den 17. februar kl. 20,00 i In-
geni6rhuset, Vester Farimagsgade 29,
1782 københavn V, vil Lars Nøhr holde
foredrag om "Konstruktion og frem-
stilling af jetmotorer til modelfly".

Tilmelding nØdvendig senest den
12. februar på tlf. 33 15 65 65 lokal
2055 eller fax: 33 15 37 07.

Inspireret af t1'skeren Kurt Schreck-
ling byggede Lars Nøhr i 1992 sin
første jetmotor. Pa basis af erfaringer-
ne med den gik Lars i gang med at for-
bedre konstruktionen. Efter tre års ud-
viklingsarbejde fløj den første prototy-
pe, og i dag er han fuldtidsbeskæftiget
med at fremstille jetmotorer til model-
fly.

Lars Nøhr fortæller om udviklingen
af sine motorer fra prototyper til serie-
fremstillede motorer.

Den seneste model "Simjet 40" har
en trykkraft på 40 N og en vægt på ca.
1 kg. Sidst - men ikke mindst - har mo-
toren den rigtig lyd og lugt, der gpr den
uundværlig i skala jetfly.

Claus Kirh

'r**n**lu: &



Leder
Velkommen til den 21. argang af llodelflyve Nyt.

Som de fleste sikkert har bemærket, er der sket store forandringer med Mo-
delflyve Nyt gennem det sidste år. Bladet har fået ny layout, der er kommet
flere farvesider. og sideantallet er vokset. Denne udvikling har kunnet gen-
nemf6res, fordi unionerne prioriterer bladet højt - og selvf6lgelig fordi vi er
blevet flere. og fordi r.i har mange læsere uden for medlemskredsen. Når så
mange ikke-medlemmer læser Modelflyve Nyt, er det, fordi det er et godt
blad. Og mange ville sikkert blive overraskede, hvis de vidste, at bladet bli-
ver skrevet og redigeret af medlemmer, hvis eneste belpnning er glæden ved
at producere et læseværdigt tidsskrift. Modelfl)'ve Nyt kan imidlertid blive
endnu bedre; men det kræver dels, at grenredaktørerne får mere stof at ar-
bejde med og dels, at vi kan sælge endnu flere blade. Stoffet er det op til med-
lemmerne at levere. Modelflyvere er kreative og fulde af gode ideer, og man-
ge er også gode til at skrive om deres projekter og oplevelser. Der er imidler-
tid også modelflyvere, hvis talenter mere går i retning af at realisere spænd-
ende projekter end at skrive om dem. Det er dog ikke nogen undskyldning for,
at læserne ikke skal høre om dem. Giv grenredaktBrerne et tip, eller send
nogle gode fotos, så skal de nok få lavet en læseværdig tekst, som kan danne
grundlag for en artikel i bladet.

Når bladet bliver bedre, kommer vi i kontakt med flere læsere, og dermed
får vi måske mulighed for at producere hele bladet i farver og øge sideantal-
Iet. Desværre har vi mange potentielle læsere, som endnu ikke kender Mo-
delfllwe Nyt. Der er nemlig stadigvæk biblioteker, som ikke har Modelflyve
Nyt på læsesalen, og der er stadigvæk mange store kiosker, som ikke har bla-
det på tidsskrifthylden. Her kan alle dog hjælpe til: Finder du ikke Model-
flyve Nyt på dit bibliotek, så efterlys det, og har din kiosk ikke bladet, så gør
indehaveren opmærksom på det.

Selv om lossalgskunderne og ikke-medlemmerne er vigtige, så er det dog
stadigr'æk unionsmedlemmelne, som er det faste fundament for vores blad.
Vi skal derfol har-e flele medlemner'. Rundt om i klubberne gøres der et stort
arbejde for at udblede kendskabet til r'ores sptendende hobbr.. Dette albejde
giver resultater. og især RC-unionen har gennerl cle senere al kunnet notet'e
en pæn fi'emgang i medlen:stal.e:. Der er rr::io.er-::d siai.iS-aek nlanse rro-
delflyveintelesserede. som endnu ikke nar ra=ei skrii:er o\-el i cie ak:ives
rækker'. og som derfor ikJie er rnedlemn:er. Som er iorsog pa ar na denne grup-
pe, har RC-unionen udgir-et et iille introduJitionshefte. Heftet fulgte med i
Modelflln'e N1t nr-. 6'96. og et antal eksempiarer er tiisendt klubberne og NIo-
delf5,ve Nyts annoncorer. Vi håber, at heftet bliver godt modtaget, og vi håber
især, at alle vil medvirke til, at det kommer ud til så mange som muligt.

Godt nytår og god flyvesæson I 1997.
Klaus Egeberg

Formand for RC-unionen

ler skriv det sammen med jeres nar.-n
(så vi kan returnere den) på diskettens
etiket. Vi kan konvertere meget, men
ikke alt - derfor er det så vigtigt, at der
er et print med. Har man flere pro-
gram-muligheder. og er Word Perfect
en af dem, så br-ug venligst den.

PC ingen forudsæfning!
Men det er bestemt ikke nogen forud-
sætning for at få noget med i Modelfly-
ve Nyt, at man kan levere det på di-
skette.

Et maskinskrevet manuskript er
udmærket, og et tydeligl håndskrevet
kan også bruges (men det er utroligt,
så svært det han være at læse andres
håndskrift).

Fotos
Et godt billede siger ofte mere end en
masse tekst. Derfor modtager vi gerne
gode fotos, men der skal altid en tekst
med, som fortæller, hvad billedet fore-
stiller, og også gerne, hvem der har ta-
get det.

Fotografierne må gerne være i far-
ver, men vi kan ikke garantere, at de
bliver gengivet i farver. Det kan være
papirbilleder, og det bedste resultat
opnås, hvis de er fremstillet i "super
blank". Også dias kan bruges med me-
get fine resultater.

]Ied mindre andet aftales, vil alle
billeder blir-e returneret. Det forud-
sætter imidlertid. at vi får at vide,
hvem de skal retumeres tii. Pas meget
pa. hris man skliver nar.n (og/eller an-
den tekst tpa bagsiden. Vi får desvæne
slet ikke så fa billeder, som er ødelagt,
fordi der oven på dem har været lagt et
andet, hvor der er skrevet med kugle-
pen eller lignende på bagsiden - og det
smitter rigtig meget af fra fotopapir!
Maskinskrift på en selvklæbende eti-
ket på bagsiden er en god l6sning.

Hieelp redqktionenl
sekretqriqfef:
Send til den relfe

Alle artikler og øvrigt redaktionelt
stof, uanset hvilken union de har rela-
tion til, bedes sendt til de respektive
grenredaktører og ikke tll bladets an-
svarshavende redaktør Bent Aalbæk-
Nielsen.

Organisationsstof, indbydelser og
referater vedr. RC-unionen skal sen-
des til RC-unionens sekretariat, att.
Karen Larsen, Rugmarken 80, 8520
Lystrup.

Stof vedr. linestyring eller fritflyv-
ning sendes til de respektive unioners
grenredaktorer. Navne og adresser r-il
altid kunne findes under "Redaktion" i
bladets kolofon pa samme side som
indholdsfortegnei sen.

Send os en diskette!
I dag bliver meget skrevet pa PC, og
det vil være en stor hjælp for redaktio-
nen, hvis stoffet køres ud og sendes på
en diskette - helst 3'/.". trIen husk altid
at sende en udprintning med på papir,
og skriv lige på den, hvilket tekstbe-
handlingsprogram der er anvendt - el-



Glemmer vi pigerne?
Der er måske nogle klubber, hvor man
bør tænke over nedenstående uddrag
fra NFK-NYI, hvor et klubmedlems
hustru kommer med et opråb:

"Hei, til alle i den mandsdominerede
flyveklub.

Det vil sikkert ikke komme bag på
nogle afjer. Jeg har bemærket, at jeres
hobby tager en masse fritid. Det er
sundt med en god interesse, og bortset
fra hjemlig rod og støv (som jeg natur-
Iigvis gerne fierner) synesjeg også, det
er hyggeligt, og glæder mig over en vel-
lykket flyvetur. Så langt så godt.

Men, men .. i gamle dage havde be-
sty'relsen også tid at tænke i andre ba-
ner end bare lige flyveklubbens ve og
vel. Det var tider for os koner, da man
arrangerede en årlig afslutningsfest.
Det var meget hyggeligt, og vi lærbe
hinanden at kende.

Det skete heller ikke så sjældent, at
den bedre halvdel mØdte op på som-
mersøndage som tilskuer og hyggeligt
samvær.

Er der ingen afjer, der opfordrer fa-
milien til at tage med en lprdag eller
søndag eller hverdagsaften?

Er det utidig indblanding eller bare
noget, I ikke har tænkt på, for jeg næg-
ter at tro på, at I alle smutter hjemme-
fra for at få fred. Tænk lidt over det.

AI
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Dette er titlen på RC-unionens nye
hæfte om RC-flywning. Alle Modelflywe
N1-ts iæsere skulle på nuvaerende tids-
punkt gerne have bemærket det i
MFN nr. 6/96.

Hæftet er. som formanden Klaus
Egeberg skriver i sin leder. et oplæg til
at få fat på er,'t. potentielle n1-e med-
lemmer.

Hæftet om RC-modelfl1r'ning er en
afløser for det lille hæfte, som hed "\;el-
kommen som RC-pilof,", der udkom i
1976. Der var en del ting, som efter-
hånden var blevet noget forældede pa
de 20 år.

RC-hæftet har været længe under-
vejs. Vi begyndte seriøst på det for ca.
1% år siden og har så arbejdet os støt
og roligt igennem hele processen.

Jegvil gerne her sige tak til de man-
ge, der har været mere eller mindre in-
volveret i dette projekt.

Arild Larsen

Honno Prettner klor til et >flyvende hopo med
>Flying Klommer<.

I deres farefulde færd ned ad bulede og
isglatte løjper med hop på indtil 80 me-
ters længde er styrtlpberne flyvende
en stor del af tiden, og de er derfor i
h6jeste grad underlagt aerodynamik-
kens love. Det burde derfor være mu-
ligt at beregne eller i det mindste gæt-
te deres tyngdepunkt, som er af af-
gørende betydning for kontrolleret
flyvning. Det burde også være muligt
at konstruere en profrlmodel af en
styrtlØber i den typiske sammen-
krøbne, aerodynamiske stilling, forsy-
ne den med det gule skidress, som
Klammer beny'ttede i Olympiaden, og
få denne model til at flyve. Det er med
dette projekt, at Hanno Prettner vil gi-
ve sit bidrag til jubilæumsfejringen.

Konstruktionen
For at den skulle se mest muligt reali-
stisk ud. blev modellen konstrueret
kun 10-r mindre end normal menne-
skestorrelse (måske en id6 til en se-
miskala-konkurrence?!). Dermed er
skiene næsten 2 m lange, og skiløberen
rille være ca. 170 cm høj i oprejst stil-
ling. Men vægten af styrtløberen - nor-
malt omkring de 90 kg - måtte reduce-
res drastisk. Ved at være ekstra påpas-
selig med vægten var det muligt at
komme ned på 3,8 kg, hvilket er lige i
overkanten for de ret begrænsede
bæreflader. At konstruere dem i en
stprrelse, som gjorde det muligt at få
modellen i luften, var ikke nemt, men
det lykkedes ved at foruge bredden på
skiene til 120 mm, dvs. samme bredde
som dem, skihopperne benytter.



Nu er det vinter F:

- og en olympisk mester går i luften.

Af Hqnno Prellner
Oversqt qf lors Holte

Kcirnten hedder et solbeskinnet område i det sydlige Østrig.
Det er ikke bare et popttlært feriedistrikt for shræntflyuere og
bjerguandrere on1 sotilnteren, men et rigtigt shiparadis i uin-
terhctluåret. Derfor er det uel ihke så underligt, at en af de
mest succesrige alpinister i de senere år kommer fra netop
dette ontråde og lagde grunden for sine sportslige succeser
her.

Fronz Klantnter: hans naun er uelkendt for alle, som in-
teresserer sig for de alpine sportsgrene. Høn bleu uerdensbe-
rømt i S)'erne rned en rekordlang stribe af fqrsteplcrdser i
styrtlqb. I 1996 hunne han fejre 2}-årsjubilæet for sin spek-
takulære sejr i De Olympiske Lege i Innsbruck i 1976.

Hanno Prettner mødte Franz Klømme4 da de begge bleu
fejret som uerdensmestre i deres respektiue discipliner. Sene-
re bleu hctn instrukt4r for Franz og broderen KLaus, der er
lam fra liuet og ned efter et grimt styrt i et styrtl4b, da de to
gjorde deres fqrste erfaringer med modelflyuning. Som en
gammel uen og fan af den olympishe mester ønsker Hanno
Prettner hermed at deltage i fejringen af 2}-årsjubilæet.

,
\

Flyvningen
Den resulterende planbelastning er
rigtignok ik]<e tilstrækkelig ti1 termik-
flprning. men så iænge motoren korer.
er der tilstræklielig fremdrift og loft.
Når propellen derimod er standset. er
glidetallet hurtigt nede pa 1:1. ]Ien
det kan også være en fordel, når
"Flying Klammer" skal landes på en
lille landingsstibe, da flyvehastighe-
den ikke stiger mærkbart, selvom der
vælges en ret brat indflywning. Med
motoren stoppet har du kun ca. 20 me-
ters flywning til at udføre en blød lan-
ding. Derefter vil modellen hurtigt mi-

ste flfi'efart, tabe løftet og falde lige
igennem. fled disse egenskaber burde
det r'ære nuligrt at efteriigne helikop-
terialci:n3,er. nen ciet har-jeg ikie halt
tid tii at checke. da cier :kke var lid tii
at udlore storre reparationer. hris dis-
se flp'ske teorier alliger-el ikke holdt
stik. Fi5.'vning med "Fl)'ing Klammer"
er faktisk spændende og nervepirren-
de nok, som det er.

For at gøre flyvningen endnu mere
spektakulær kan man lads "Flying
Klammer. udføre loop, rul, stallturn
og torque-roll (hvor modellen drejer
om sin egen akse, mens den hænger i

- "læJ-""".qe
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propellen). Det er kommet os for 6re, at
arrangdlerne afrvorld cupløbet i bak-
ken K-70 i Bad Kleinkirchheim over-
vejer at gir-e loberne en 10 sekunders
bonus. hris de udforer en hel 360 gra-
ders rulning i bakliens stejleste områ-
de. I sa fald skulle det r'ære muligt at
r.inde ved at lave 20 mlninger indenfor
de 2 minutter, som Iøberne traditionelt
brrrger på at gennemf6re lgjpen. Det
kan vi da sagtens klare med vore mo-
delfly, ikke?

Selve byggeorbeidet
Alt startede med et flot billede i en
sportsreportage. Billedet blev blæst op
til ønsket størrelse.

Næste skridt var at placere radio-
udstytet og en Super Tigre 9O-motor
med tank, så de blev skjult så godt som
muligt. Motoren og radioudst;'r'et er
derfor anbragt i en lille central vinge
for at opnå et lavt tyngdepunkt afhen-
syn tii stabiliteten. Denne minivinge
giver lige nøjagtiS tilstrækkelig plads
til den roterende propel mellem skie-
ne. Bagkanten af minivingen fungerer
som "ailevators., dvs. kombinerede
højde- og krængeror, der mikses som
på et deltaplan.

Selve "kroppen< er monteret midt
på minivingen. Den er lavet af fla-
mingo og balsa. Da den kun er 2 cm
tyk, er den forstærket med 20x20 mm
balsalister. For at eliminere vibratio-
ner ved høje hastigheder er kroppen
yderligere afstivet med 4 stålbarduner.

Da skiene er monteret på minivin-
gen med 4 stk. 4 mm stifter af karbon-

lr''
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fiber, kan de nemt tages af og trans-
porteres i bilen, selvom de er næsten
200 cm lange. Ved at samle alle kom-
ponenterne og gØe dem fast med nog-
le elastikker opnås den nødvendige
stabilitet og elasticitet.

Skiene bør være så stive som mu-
ligt. Derfor er de lavet i en sandwich-
konstruktion med flamingo beklædt
med balsa. Det første par ski viste sig
at være for bløde. De vippede op og ned
og gjorde modellen ustabil, når den
skulle dreje. En solid og glat underside
på skiene afhård balsa eller abachifi-
n6r beklædt med Oracover gør det
overflødigt at smøre skiene med voks
(korrekt præparering af skiene giver
de forskellige skiteam rigeligt med ho-
vedbrud i fowejen) og besky'tter dem
mod småsten, hvis der landes på græs.
Vi var lige så nervøse før første fl)'v-
ning som før en VM-frnale. T)'ngde-
punktet var kun groft beregnet, men
viste sig at være korrekt. Men selvom
det var muligt at kontrollere modellen
og regulere flyvehøjden med højdero-
ret, var det ikke muligt at ændre kur-
sen selv med fulde udslag. Så pa denne
vindstille r.interdag gjorde,'Fl1ing
Klammer" en stor cirkei pa omlir-ing
400 m i diameter. Selvom det l1-k}<edes
mig at lande konstruktionen pa om-
trent samme sted, som den startede
fra, var den ekstremt svær at styre.

Da jeg vidste, at skihoppere sty'rer
med håndfladerne i luften, monterede
jeg et ekstra sæt "aileva1s1s" på bag-
enden af skiene, men den store, flade
krop resulterede fortsat i alt for stor
retningsstabilitet. En "spot"-Ianding
inden for et område på 50x50 m var
kun mulig, hvis der ikke var nogen
vind.

Jeg lgste dette problem, da jeg kom
i tanker om, at styrtløbere i en vis grad
bruger bagdelen til at styre med, og
derfor tog jeg "Flying Klammers" bag-
ende i brug som sideror. Det var kun
med nød og næppe, at mit Graupner/-
JR mc-20 anlæg kunne håndtere alle
de nødvendige miks i tillæg til dual ra-
tes og eksponential. Men slutresulta-
tet af alle mine beregninger og pr.o-
grammeringen af radioen var maksi-
mal sfin'eevne uanset vindforholdene
og optimal kontrol over de forskellige
ror i alle de manøvrer, jeg har nævnt
ovenfor. Selvom fl amingo-styrtløberen
ikke flyver lige så stabilt som en
trænermodel, kunne den ved sin offici-
elle præsentation sammen med Franz
Klammer sagtens startes og landes fra
en lille skibakke mindre end en fod-
boldbane og omgivet af hegn og træer.
Faktisk var "Flying Klammers" flyve-
egenskaber så imponerende, at det
blev diskuteret, hvem der ville være
hurtigst: Franz Klammer på ski ned
ad Bad Kleinkirchheims word cup-
løjpe K-70 eller den flyvende kopi i luf-
ten nedefra og op!

Jeg har et specielt tip til alle, som
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kunne tænke sig at tilbringe lange vin-
teraftener eller fridage med at bygge
deres egen "Flying Klammer": Fla-
mingo-styrtløberen flyver mest stabilt,
når de to rorflader på bagenden afhver
ski stilles 10-15 grader opad (i forhold
til rorene i neutral position).

Til prøveflyvningen er et mindst 50
cm tykt tæppe af nyfalden sne opti-
malt, da det er godt egnet til at dæmpe
ublide landinger. Under alle omstæn-
digheder bør skiløberen få sin flyvedåb
i vinterhalvåret, selvom han nok vil
vække mindst lige så stor opsigt ved en
opvisning en varm sommerdag.

Som en vis hr. Ikarus skal have
sagt, da han lettede fra sin græske
middelhavsø: "Kun fllwning kan over-
hovedet være mere fantastisk end ski-
løb!"

Hanno Prettner; september 1996

Tekniske specifikofioner!
Skienes
længde: 1.980 mm

Højde: 890 mm
Vægt: 3.500 g
flotor: S.T. 90 med Graupner

13.5rE plopel: OS Hanno
Special karburator: -100
ml tank tilstræklielig ti1
14 minutter.

Radio: JR./Graupner mc-20 med
4 servoer;2xC 4027t1L
ailevators(senere2xC
3031 til uafhængige ror
på bagenden af begge
ski), 1 x C 3031 til sideror
samtlxC404Ltilmo-
torgas.

Motor-
indstilling: 1 grad h6jretræk

3 grader nedadtræk
0 grader indstillingsvin-
kel mellem ski og midter-
plade (minivinge).

€

Før den første flyvning med Honno Prettners meget
specielle RC-model døble den VlP-komite, der ses

på billedet, modellen >The Flying Downhill Rocer,,.

Komifeen er fra vensfre Chrisfo Preftner, furistdi-
rektør Wolfgong Eder, Honno Preftne1 Fronz Klom-

ner, Cer er den egenlhge inspiralionskilde til mo
delien. somi t'unstchefen for Corinlhion-området
Freatncni Posnik.

..å



Min model
>Lody Bird<

Et modelflS'tilhorende en pige kan da
kun hedde ,'Lad1' Bird"l skriver Lena
Knust fra Silkeborg.

Men lad jer nu ikke narre af det,
fortsætter hun. )Iodellen er en Blue
Phønix; det er min første model, og den
flywer fint.

Det er godt nok ikke blevet til så
meget flf i'ning endnu; men det skyl-
des vejret. IIin husbond - og instruktør
- sætter snævre grænser for., hvornår
den må komme i luften. og i det sidste
års tid har- det enten blæst en hah-pe-
likan, eller ogsa hal det i-æret sttlle.

I øjeblikket erjeg i gang rned endru
en Blue Phonir. Jeg tror nemlig. ai cier
kan være godt at har-e lidt at tage af.
når jeg skal i gang med landinssor-ei-
serne!

I øvrigt fremgal det af billedet. ar Lena
og Ladyen klæder hinanden sn.ruki -
vore nationale farver. rodt oE- hr-rir.

I foraret '95 r-al jeg en rir-r i Prae. ,-br-
tællet hu=bonden og insinikiolen Jan
Knust. Der fandt jeg hos en hobb-v-
handler en fin lille model af en F-16,
som \rar beregnet til elektro-impeller,
men fritfllwende. Jeg syntes, den var
sjor', og den kunne jo altid pynte i hob-
byrummet.

Da jeg kom hjem og fik kigget nær-
mere på den, begyndte en id6 at spire:
hvorfor ikke smide et par små servoer
i den og så hive den ud over en skrænt?
Hele modellen var støbt i styropor og

%wCå

nle:ei -ei. men -!-Itgel]te i-a!' meget
sma. sa jeg skar et par andre. der rar
lidt ston'e. Færdigsamlet med radio og
maling - og missiler! - vejede den 205
gram.

Jeg lavede et par forsigtige hånd-
kast over noget dyb sne (forår '96), og
minsandten om ikke den svævede.
Godt nok ikke særlig godt, men den
svævede.

FBrst på sommeren blev den så
transporteret med til Hanstholm. Her
blev den smidt ud over skrænten - og

faldt nedl Sa blev der ændret lidt ved
rorene. hr-orefter den blev smidt ud
igen - og faldt nedl

Forst da der kom et par "gale" s6n-
derjyder (tak Jan og Jesper) til pinde-
ne, lykkedes det at få noget ud afden
lille jager, der kunne minde om flyv-
ning. Vi blev enige om, at der nok var
for lidt vind og ventede derfor til en an-
den dag, hvor det blæste ca. 6 sek./m.

Første forsØg i denne vind var en ka-
tastrofe - den fløj baglæns! Alt for stor
modstand og for lidt vægt. Så lånte jeg
200 gram ballast hos Jesper (altså for-
doblede vægten), som jeg tapede i mo-
dellen - og "Hey Prestol": den fløj og
var endda sty'rbar! Meget skarpe drej
og lynhurtige rui.

F-16 modellen fl6j nu fem-seks ture,
men mistede livet i en gang turbolens
under et landingsforsøg. Styropor
uden beklædning er ikke ret stærkt.
Men det var sjovt!

Lidt tehnishe detalier :
Spændvidde: 37 cm
Længde:
Vægt:
Radio:

48 cm
205 g uden ballast
2 xL2 g sewo
Fleet micro modtager
120 mAh accu

Rorfunktioner: Strip-krængerorog
fuldt bevægeligt
højderor'

C,
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Min flotte model
Lors Kildholt fro Svdkvstens Modelflweklub hor sendf denne omtole of sin Sophir til rubrikken >Min modelo. Efter

ot hove set billedårnå of Lors' modåt syntes vi i redoktionen, ot overskriften måtte ændres til >Min flone modelo.

Okay, hvis ikke kan være anderledes,
så må I gerne se min model (nej ikke
konen!).

Modellen er en Saphir fra Model-
Tech købt hos Witzel Hobby i Ringsted
for et par år siden. Den var dlr'(ca. kr.
2.700), og egentlig har jeg fortrudt
købet lidt. Modellen fejler ikke noget,
og kvaliteten af sættet var helt i top,
men for de penge kan man få mange
spændende og sikkert ogsa bedre mo-
deller. Helt sikkert kunne jeg sagtens
have fået en Saphir til langt færre pen-
ge. Som bekendt skal man ikke græde
snot over spildt guld, så her vil jeg
nøjes med at kommentere fornøjelig-
hederne med modellen og dens tilbli-
velse.

Byggesættet består af balsabeklæd-
te skumvinger, færdigbygget krop i
balsa, skum og liteply (let krydsfin6r),
færdigt haleplan og frnne i balsabe-
klædt skum, færdige rorflader ligele-
des i balsabeklædt skum, cowl og "6sn-
nel" i vakuumformet glasfiber samt
færdigudskårne smådele og et par po-
ser fittings. Æt er i den fineste kvali-
tet. Krop og vinger er pudset i hånden
- det er garanteret de færreste, der kan
lave det bedre. Bygningen er ligetil;
man skal dog ikke lade sig narre af
"ARTF" (Allmost Ready To FIy). Sam-
ling af en skumvinge, indbygning af
forstærkninger og optrækkeligt under-
stel og en masse andre småting er jo
ikke noget, man bare gør pe en time.
Ting ta'r tid...

På kassen står .60 -.90 2-stroke/1.20

t4

4-stoke. Jeg er i den heldige situation,
atjeg både har en OS FS 120 Surpass
II med pumpe og en OS 61 RF Hanno
Special, men valget var egentlig ikke
svært. 4-takteren er så dejlig alsidig;
den kan lige så fint monteres i en
kunstflywer som i en 1/4 scala Piper
Cub (ikke Cup!). Hanno'en er derimod
lidt mere ,'snæ\ier,(r med bagudstod-
ning og et laaangt rodt lesonansror
krær'er den næsten en model. der er
by-gget til den. ]Ien nu la det sadan, at
det nok ville glæde konen at se Han-
no'en i brug - hun forærede mig den for
nogle år siden i julegave, men den hav-
de endnu ikke haft en time i luften. Så
4-takteren blev liggende i skuffen.

Jeg har et par gange bygget model-
ler, der er blevet beklædt med glasvæv
og epoxy, men jeg GIIIDER ikke mere.
Man glæder sig over, hvor nemt det er,
indtil man skal til at slibe og spartle og
male og slibe og spartle og male og sli-
be og... Jeg havde derfor med denne
model lyst til at prøve noget nyt..

Oracover er ikke noget nyl, men det
er efber min mening en af de bedste

"strygejerns"-folier, der findes. Når
man har beklædt, sidder det FASI og
det bliver siddende; men frem for alt
kan man male på detl Det nye (for mig)
bestod i maling med 2-komponent au-
tomaling.. For 7-8 år siden så jeg en
F3A model i et tysk blad med en alde-
les fancy asymmetrisk lakering. Jeg
blev inspireret, satte mig ved compute-
ren og tegnede min egen bemaling til
et kunstfly, der dengang var under

bygning. Dette kunstfly, som var kon-
strueret af et af klubbens medlemmer,
blev aldrig den vilde succes - det blev
godt nok bygget, men modellen "døde",
inden jeg nåede at male den. Med Sa-
phiren var tiden nu kommet til at se

det anderledes design i virkeligheden.
Jeg fandt de mest lignende farver i

et Humbrol farvekort og kørte til den
lokale autolakerer. Et par dage efter
havde jeg faet leveret for en mindre
forrnue autolak (mindste portion for
specialfawer er 1,0 liter), og malear-
bejdet gik i gang. Resultatet synesjeg
selv er ret flot, men jeg må anbefale
andre at 6ve sig på en model, der ikke
behøver top-finish, for det er ikke helt
let - slet ikke, når man maler med
mange forskellige farver.

Hvis der skulle være nogen, der har
lyst til at male på denne måde, har jeg
et par gode råd:

1. Anskaf en god sprBjtepistol. Min
er "magen< til dem, autolakerere bru-
ger, blot mindre, med ca. 1 dl kop og en
dyse på kun 0,5 mm (autolakerere bru-
ger 1,5-2 mm). Min "pistol" er købt i
Bauhaus for ca. 500 kr.

2. Jeg brugte en helt almindelig
kompressor med 24 liter tank af den
slags, som ofte er på tilbud til 7-900 kr.
i byggemarkeder, Bilka o.lign.

3. Find en afdækningsfolie med lav
klæbeevne beregnet til airbrush hos
firmaer, der handler med tegneartik-
ler. Jeg forsøgte endvidere med teknik-
ken beskrevsl i "En Spitfire bliver til"
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hvor Rob Millinship havde anvendt
latexbehandlet papir afden type, som
man anvender i reklamebranchen til
applik6rbare selvklæbende dekoratio-
ner. Det kan IKKE anbefales, når over-
fladen er helt blank (Oracover + evt.
maling). Det latexbehandlede papir
klæber alt for kraftigt. Den lavt-
klæbende folie er meget nemmere at
arbejde med.

4. Brug ikke timer på at afdække en
hel flyverkrop for at lave en lille streg
på et haleplan. Sørg blot for at have af-
dækket fornuftigt inden for ca. 30-40
cm. Det er meget nemmere at fierne
el't. fejlplacerede "klatter" efterfølgen-
de med lidt cellulosefortynder.

5. Efter afdækning, men inden
sprØjtning matslibes Oracoveren, da
malingen derved sidder bedre fast. Jeg
brugte tørt vandslibepapir korn 500
med fint resultat.

6. Hvis du rtl lave to- eller flerfarve-
de overgange. må du ikke lade malin-
gen tørre mellem hver sprøjtning. Au-
tolak er fingertort pa ca. 5 minutter, så
bland derfor begge farver samtidig.
Sprøjt med den forste farwe, hæld over-
skuddet ud af koppen. og hæld lidt (1
snapseglas) cellulosefortl'nder i kop-
pen. Sprøjt lidt fortyrrdet maling ud, og
sug celuloseforf'nderen op med køk-
kenrulle samtidig med. at du tørrer in-
dersiden af koppen. Hæld næste farve
i sprøjtepistolen, og sprojt lidt ud i den
blå luft, inden du maler. Jo mere du
skynder dig med at få tømt første farve
af, rensning, ny farve i pistolen, jo flot-
tere bliver overgangen.

7. Hvis du ikke har adgang til en
rigtig sprøjtekabine, så mal udendørs.
Vær lidt opmærksom på, hvor meget
støv der er i luften, og mal ikke med
gult, hvis der er tordenfluer i nærhe-
den!

8. Fjern afdækning hurtigst muligt
efter sprøjtning. - inden malingen er
tØ!

9. Brug rigtig sprøjtefortynder til
malingen (fås hos autolakereren), og
brug ikke ret meget (ca. SVo). Brug ik-
ke celulosefortynder; den kan få un-
derliggende maling til at koge op.

10. Kraftigt klæbende tape kan hive
malingen af, når du maler på Oraco-
ver. Pas derfor på... med mindre, selv-
fglgelig, at du gØr det med vilje!

11. Giv til sidst modellen et lag klar
lak efter matslibning. Hvis malingen
ikke har den allerbedste vedhæftning,
vil lakken "forsegle" og samtidig give
en hårdere og stærkere overflade;
samtidig er du sikker på, at Oracove-
ren ikke med tiden "går op i sømme-
ne<.

Hvad med vægten??
Øhh... desværre gjorde jeg mig ikke

den ulejlighed at veje modellen inden
malingen; men jeg har i alt brugt ca.
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500 ml færdigblandet maling. 500 ml
maling vejer ca. 600 g, men ca. 7/3 for-
damper, hvilket efterlader ca. 400 g af-
hærdet maling. Ca.1/3 af de 500 ml er
blevet hældt ud, da man jo altid blan-
der lidt rigeligt. Yderligere en sjat er
endt som sprøjtestøv, der ligger på min
græsplæne, ligesom jeg har lavet et
par felter om, inden jeg fandt på at
matslibe for at forbedre vedhæftnin-
gen. Æt i alt vil jeg tro, at der sidder
150-200 g maling tilbage på flyveren.

Hvordan flyver den så?
I Modelflywe Nyt nr. 5/95 er der en

længere artikel om trimning af kunst-
fly - meget interessant læsning. For-
fatteren beklager sig lidt over, at fl1we-
anmeldelser sjældent fylder mere end
en kvart spalte. Jeg vil derfor forsøge
at være fuldstændig på tværs... Den
flyver SKØNT!! - kortere kan det vel
næppe siges.

Slutteligt lidt data for modellen:
Længde 160 cm
Spændvidde 178 cm
Motor OS RF 61ABC "Hanno

Special"
Resonansrør OS Hanno Special (tyde-

ligvis fremstillet af Ha-
tori)

Propel APC72x72
Servoer
Krængeror: 2x Futaba 9201
Hpjderor: 1x Futaba 9202
Sideror: 1x Futaba 3001
Understel: Hitechunderstelsservo
Motorgas: 1x Futaba 3001
Modtager: Futaba DS PCM
Accu: Sanyo 4.8v 1700 mAh
Vægt: 3.790 g
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åUbe Gnqr
Ved Steen Lqrsen

robbe introducerede f6rst på året 1996
et fan-system til en ny elmotor til 10 -
16 V i 400 serien med tilhørende mo-
deller helt i skum og med meget lidt
byggearbejde.

Til Gnat'en er der kun 9 skumdele,
lidt træ, et glasklart cockpit + canopy,
en pose med hængsler og div. tilbehør
og et ledningssæt - som dog var alt for
kort - til motoren.

Selve byggesættet er ikke svært.
Skumdelene skal bare limes med 5
min. epoxy eller alm. hvid lim. robbe
anbefaler, at man limer servoerne fast
til kroppen, men jeg har dog sat et par
8 x 8 mm f1,r'relister i, så servoerne kan
skmes ud igen. robbe mener også, at
man skal klippe stikket af servoerne,
så det kun er ledningerne, der skal
trækkes gennem en kanal i kroppen.
Men ved at gøre kanalen større i dia-
meter kan man snildt få stikket igen-
nem. Man skal dog passe på ikke at
komme ud på oversiden eller i luftka-
nalen. Højderorsforbindelsen ser lidt
ulogisk ud og er ikke særlig godt be-
skrevet i byggeanvisningen, men det
fungerer fint nok.

16

robbe giver 4 bud pa en overfladebe-
handling: ingen - almindelig film -

spartel og maling - lim og papir. Jeg
har valgt film pga. vægten. Der kan
sagtens stryges på skum, hvis bare
temperaturen er lav nok. Jeg har el-
lers altid fæstnet filmen i alle kanter
og så brugt en varmeblæser til at

Gnat, som den toger sig ud hlemme på spisebor-

det før og efler somlingen.

stramme den op med. Lad være med
det - varme får skummet til at "boble
oP".

Nar modellen er beklædt og pyntet
med medfølgende klæbemærker, skal
modtager. batteri og regulator/switch
placeres. sa tyngdepunktet ligger 145
mm fra forkanten af vingen.

Vægten pa min model stoppede ved
860 g. robbe siger 900 g, så det er ikke
helt galt. Min Gnat er monteret med
en 8 kanals modtager og 2 stk. S 148
servoer, så med mini,/micro servoer og
en lille modtager kan man komme tæt
på 800 g.

- og så i luften
Selve byggeriet tog knap to (2!) dage,
og så skulle den prøves. Da der ikke er
understel, skal den håndkastes. Det
kan man sagtens selv gøre. Start mo-
toren, kast ligeud, lad modellen bygge
fart op, og stig derefter langsomt. Jeg
har indtil nu kun prøvet Gnat'en i (sy-
nesieg) hård vind, selv om robbe anbe-
faler stille r.ejr. Den fl1wer roligt og li-
geud uden at rore trimmene, men dog
ikke sa hultigt, som man skulle tro
(det kan skyldes vinden). Med slukket
motor er det bare at holde fart på, så er
Gnat'en let at få ned i hel stand, da den
svæver frnt.

Med en akku på 12 stk. 500 mAh
celler har jeg en flywetid på ca. 4 mi-
nutter. Om det er meget eller lidt, ved
jeg ikke, da det er min fgrste elmodel,
men ikke den sidste!

Fqktq:
vægt;
styring:

beklædning:
motor:
regulator:

860 g flyveklar
krænge- og højderor,
motor on-off
Solarfilm
470/12
robbe anbefaler regula-
tor RSC 835, jeg har
dog monteret RSC 225
BEC (soft srvitch)

Den nye GPH346
frq Hilobo ArErrinsJensen,Mors

Min spæde helikopterkarriere starte-
de for ca. 4 år siden, og det var med en
brugt Shuttle.

Senere har ieg så prøvet lidt andet
end Hirobo, men jeg har altid været
glad for den måde, modellerne har
været bygget op på, samt for deres fly-
veegenskaber.

Sidste år købteieg så den nye model

afShuttle, og den harjeg fløjet utroligt
meget med, så da den nye GPH346
kom på markedet, Øjnedejeg chancen
for at få en ny og bedre helikopter. Jeg
drog derfor til Hobro til Silver Star Mo-
dells efter en helikopter.

Lidt focts om modellen
Mit førstehåndsindtryk af byggesættet



var godt, idet selve mekanikken og ha-
lebommen var skruet sammen fra fa-
brikken, og også motoren var monte-
ret. Der var derfor ikke så meget byg-
gearbejde, men det skal man nu ikke
være bange for, fordi Hirobo laver nog-
le gode instruktionsboger til deres mo-
deller.

Det eneste, der r-oldte mig lidt pro-
blemer, var trækket ud til halerotoren.
Den passede lidt for godt i den slids,
hvor den skulle monteres; men det var
til at lave uden de store problemer.

Modellen er udstyret med direkte
træk til halerotoren og har en med-
løbende halerotor. Rotorbladene er i
træ, men de er flotte og i balance fra
fabrikken. vægt 150 g.

Her følger lidt teknisk data for mo-
dellen:
GPH346 er født med aluminiums-
kropssider, og den er fra fabrikken ud-
styret med en OS46SF-H motor, der
yder 1,43 hk iflg. databladet over mo-
toren.

Rotordiameteren er 1,34 m, total-
længden fra snude til haletip 1,17 m og
halerotordiameteren 225 mm. Gearin-
gen er 9,625:1:5,5, og vægten på den
flyweklare model er 3500 g.

Der er endvidere afdækning på ro-
torhovedet, når man skai stoppe roto-
ren.

Flyvning
Så kom det spændende qel.lik. ia n''-
dellen skulle i luften. Jec ik i';li:

brændstof på og var klar til start; men
det var modellen ikke helt endnu, for-
di slangerne fra tanken vendte forkert,
selvom de var monteret fra fabrikken.
Nå, men de blev vendt, og modellen
blev startet op uden yderligere proble-
mer. Lidt justering på trimknapperne,
så hang den roligt i luften.

Modellen er stabil i hover, så jeg
tror, at det er en model, som mange
Shuttle-ejere vil få fornøjelse af, når de
skal et skridt videre.

\u skulle n.rodellen sa op i de lidt
:r-l ciel.e . ui:l : : i't' r'ciet'li :=ele t e st fl n--
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det hele, selvom det er det sikreste.
Her blev det konstateret, at loops, roll
og stallturns kunne den også klare
uden problemer. Autorotation har jeg
indtil videre kun prgvet vedjorden, da
jeg ikke er helt udlært i det endnu.

Alt i alt ser jeg modellen som en god
begyndermodel, hvis en heli i 30-klas-
sen er for lille til at begynde med.

Nu har jeg fløjet lidt med modellen,
ogjeg er blevet glad for den, da den er
stabil og meget let at flywe med.

Tak til importoren. Silver Star Mo-
cieis. for r-elr-illig assistance.

Del færdige resuhol.

Nye byggesæt

Fofo: NIH

til lineslyring

.{rel Jungherz. kendt t1.sk combatpilot
og redaktor af linestl'ringsbladet "Las-
sogeier", har netop udsendt sit 96i97-
katalog med byggesæt til linesfi'r'ings-
modeller. Byggesættene laves for en
stor dels vedkommende efter bestilling
i Litauen og sælges udelukkende til
abonnenter på Lassogeier.

Listen over modeller omfatter bl.a.
en hel del old-timer modeller, begyn-
der- og ekspertstuntmodeller, combat-
modeller med forskellige motorer, en
enkelt team-race-, good-year- og
speedtrænermodel.

Af kataloget fremgår det i øwigt, at
der i år arrangeres en good-year kon-
kurrence i \iskland: Champagner-
Rennen Des Lassogeier. Til det formål
er der fremstillet et byggesæt med
glasfrberbeklædte vinger, stytetØj
monteret og faerdigformet krop bereg-
net bl.a. til en KMD diesel. Prisen for
byggesættet er 85 DM. Oplysninger
om konkurrencebetingelser og bestil-
ling af abonnement på Lassogeier kan
ske til:

Axel Jungherz,
Brambachstr. S0,
D-51069 Kiiln
Tel.Æax: 0227/680473L

Niels Lyhne Hansen
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Teorier om optimering qf elfly
Af Jørgen Biørn,

Modelflyveklubben Comet

Fly higher, stoy longer
Med denne artikel er det mit håb, at
der kan skabes en større teoretisk for-
ståelse for de sammenhænge, der er
mellem elmotoren, gearkassen, propel-
len og modelflyet, til glæde for de ef-
terhånden mange, som flyver elfly.

Flyu hqjere og længere, og ha'en god
landing.

Grundbegreber
I frg. 1 starter jeg med lidt repetition af
din skolefysik, som du sikkert ikke
havde den ringeste anelse om, at du en
dag skulle bruge til noget så vigtigt
som modelflyvning!

Systemernes virkningsgroder
Lad os starte med at se på et elfrem-
driftsystem med gearkasse. Se fig. 2.

Fis. I

Udgangspunktet er, at man har en
akkumulator, som afgiver 100 Watt
(kan være opnået ved f.eks. en spænd-
ing på 10 volt ganget med en str6m på
10 ampere) til en elektronisk speedre-
gulator, som så tilfører ca. 95 W til el-
motoren, mens resten er et tab på 5.W
som bliver til varme i regulatoren. Ar-
sagen er, at regulatoren har en virk-
ningsgrad på957o.

De 95 W tilføres nu elmotoren, som
har en virkningsgrad på 70Vo, hvilket
gør, af, effekten på akslen er 65 W . De
29 W bliver til varmetab i motoren.
Gearkassen er god med en virknings-
grad på 977o,mens propellen udnytter
max 75o/o, hvis den er stor, ideel og
langsomt kørende. Det samlede resul-
tat er, at du udnytter ca. halvdelen af
den aftagne effekt fra akkumulatoren
som nytteeffekt til fremdrift af flyet.

Som du ser, indgår der frre forskelli-
ge virkningsgrader i systemet. Speed-
regulatoren og gearkassens virknings-
grader kan du ikke parirke. mens mo-

tor og propelvirkningsgraderne nemt
kan blive dårligere end de her opgivne.
Lad os se, hvad der sker, hvis vi fierner
gearkassen og anvender en mindre
propel med højere omdrejningstal. Se
frg. 3.

Nu udnytter du kun en ferdedel af
akkumulatorens effekt; til gengæld
bliver motoren ubehagelig varm på
grund af et større varmetab. Konklusi-
onen må være, at vi må have styr på
motorernes og propellernes virknings-
grader. Disse forhold må derfor under-
søges nærmere.

Elmotoren
Elmotorens teoretiske model består
dels af en elektrisk modstand fra kul,
kommutator og kobbertråden på roto-
ren (samlet benævnt som R), dels af en
dynamo, som frembringer en såkaldt
modelektromotorisk spænding. Se frg.4.

Motoren er faktisk en d1'namo. Hvis
den bliver drelet rundt, vil den frem-
bringe en spænding. som er proportio-

GRUNDBEGREBER

I- U Den elektriske spænding
Ampere =

Volt
R

Uxl

Den elektriske strøn = 0hmDe n e le ktriske modstand

D Den e lektriske effekt = Spænding x str6m Watt = Voltxanpere

Modstand
Afsat effekt

Strøm

Arbejde = Effekt x tid kilowatt timer)

gsgrad:

I nd gangseffekt Af taget nytteeffekt

7o
Aftaget nytteeffekt
W

Varnetab
Virkn in

Virkningsgraden = 100
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nal med omdrejningstallet. Om vi dre-
jer motoren rundt udefra, eller moto-
ren drejer sig selv rundt, er i denne
sammenhæng uden betydning. Når
dynamoen drejes rundt udefra og afgi-
ver spænding, er det princippet, som
anvendes i vindmøllen eller kraftvær-
ket. Når motoren drejer sig selv rundt,
er den modelehromotoriske spænd-
ings størrelse helt afgørende for, hvor
meget strøm motoren trækker. Den
modelektromotoriske spænding skal
trækkes fra akkumulator-spændin-
gen. Forskellen mellem de to spændin-
ger ligger over R. Forskelsspændingen
delt med R giver strpmmen i motoren!
I startøjeblikket eller hvis vi blokerer
motoren, trækker den en kortslut-
ningsstrgm på f.eks. 60 Ampere.
"UPS!" Dette er meget! Se fig. 4 og 5.

Billede l: Sel*onshuktionen >>Durotor< med 45 minulters flyvelid

Fig.2 Elfremdriftsystem med tilhørende
(Med gearkasse)

virkningsgrader

Virkningsgrader 95% 70% 91%

Propel

xl:in\ lA 
kkumulator

! lOOWatt
lOpnået ved
i f. eks.i tovrtoe,

,oo* l**Jl
+ regulatof I

48W afsat på aksel
til fremdrift

G ear
kasse

95Watt

Fig, 3 Elfremdriftsystem

Virkningsgrader 9S%

uden gearkasse

Propel

l40w \\ 
i

Tilføres ved\
Akkumulator
100W opnået
ved f. eks.
10Vx10A

l00wått
24W afsat på aksel

til fremdrift

opladning

S peed
regu I ator

V armetab
5Watt

V armetab
47,5W

Aerody-
namisk
tab 241il
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Hvis motoren arbejder uden belast-
ning. r.il den køre måske 20.000 om-
dr./min. Strømmen en nu kun på 1A
grundet den maksimale modelektro-
motoriske spænding. Den tilførte ef-
fekt skal kun overvinde leje- og kom-
mutatorfriktion samt rotorens luft-
modstand. Der kan nu tegnes en ret Ii-
nie mellem de to punkter, og man kan
indse, at strømforbruget på elmotoren
er omvendt proportionalt med omdrej-
ningerne, altså jo hurtigere motoren
kører desto mindre strøm.

Dette er viC'tiCt at vide - ikke sandt;
men hvad med virkningsgraden, som
er så vigtig? Elmotorens virknings-
grad stiger med omdrejningstallet og
topper lidt før tomgangsomdrejninger-
ne. Den maksimale virkningsgrad er
eksempelvis 777o ved et strømforbrug
på 7 Ampere på den viste motor. Disse
oplysninger er normalt tilgængelige
fra fabrikanten. Hvis du vil have så
meget ud af systemet som muligt med
hens;m til virkningsgrad, må du place-
re omdrejningerne d6r.

Motoren afgiver imidlertid langtfra
den maksimale effekt ved dette om-
drejningstal. Dette sker ved ca. halr'-
delen af tomgangsomdrejningstallet.
men med en r.irkningsgrad pa kun ca.
50%. Så konklusionen er. at hris du ril
have et kompromis mellem en god ud-
gangseffekt og en stor rirkningsgrad.
placeres omdrejningstallet indenfor
det viste bedste brugsområde omkring
15.000 omdrejninger, altså ca. 7SVo af
tomgangsomdrejningerne. Se frg. 5.

Vi finder en propel, som belaster
motoren til dette omdrejningstal, ca.
15.000 omdr./min., og opdager, at pro-
pellen har en virkningsgrad på måske
k:un 40Vo. Dette er et problem. Derfor
må vi vide noget mere om propeller.

Propeller
\ar det drejer sig om ar finde propel-
lens maksimale rirkningsgrad. er sa-
gen meget mere kompliceret. Den af-
hænger af stigning, diameter, omdrej-
ninger, flyvefart samt bladenes form
og profil, så der er nok afvariabler.

Generelt kan siges, at den teoretisk
maksimale virkningsgra d er 7 67o, som
opnås med en stor, ideel og langsomt-
gående propel. Hvis omdrejningstallet
overstiger 10.000, er virkningsgraden
rnax 507o, og kgrer propellen endnu
hurtigere, falder virkningsgraden

1'derligere. Det kan derfor anbefales,
at propellen piaceres i et omdrejnings-
tai mellem 3.000 og 5.000 omdr./min.
til opnaelse afsa hoj en virkningsgrad
som muligt.

Det har ikke været mig muligt
umiddelbart at opstille et formelt
grundlag for propellens virkningsgrad;
men en god hjælp kan hentes i Bob
Kress' computer-simulationsprogram
for elfly. Her har man mulighed for at
foretage alle mulige ændringer og kan
samtidig iagttage virkningen umiddel-
bart. Se eksemplet i fig. 6.

Teorimodel af elmotor

Ubat

Fig.4

Strømforbrug, virkningsgrad og udgangseffekt på en elmotor
som funktion af omdrejningstallet

Fig. 5

K ortslutningsstrøm
60Amp

Maximal udgangseffekt
Udgangseffekt Maximal virkningsgrad

T omgangsstrøm

S trømf orbrug

B edste
bru gs -

område

20000 Omdrejninger

lAmp
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Fig. 6

Endvidere frndes der to propellig-
ninger, som det kunne være n1'ttigt at
kende. Den forste hedder Abbotts lig-
ning og udtrykker at:

Den effekt. en propel optaser = Stig-
ningen x Diameter'r Omdrejnir-rgel s
5,33 x 10 ".

Den anden ligring udtn'kker ai:
Det tr"yk en propel kan algive = Srig-

ningen x Diameter r Omdrejninger s
1 x 10.'".

Den sidste ligaing antyder, at dia-
meteren er af større betydning end om-
drejningerne. Ettall"t ku.r vaiiere mel-
Iem 0,8 og 1,2 afhængig af propellens
udformning. Hvis der sammenlignes
med de målinger, som er foretaget i
skemaet, er ligningerne noget for opti-
mistiske, formodentlig fordi de stam-
mer fra fu11-size fly.

Endelig er det velkendt, at propel-
len ma sættes i relation til modellens
flywefart. Grundlæggende virker pro-
pellen som en fl5winge med en ind-
faldsvinkel. som aftager, jo hurtigere
flyet fl1r-er. Se fig. 7. Når flyet holder
stille, er indfaldsi-inklen lig propellens
vinkel pa luften. og der er en risiko for,
at propellen kan r-ære stallet. Men ef-
terhånden som farien stiger, bliver den
relative indfaldsr-ir-rkel mindre. Ved en
eller anden r-inkei opnas det bedste
træk. Øges fl5'efar-ten yderligere,
mindskes trækket for til sidst i det
voldsomme dyk at blive til en bremse.
Nu "vindmøller,, propellen. Denne
virkning kan udnlttes -iom termik-
bremse på elsvaevere. hris man undla-
der at lade propeilen klappe ind. IIed
den viste model Durator pa billede 1.

som flyver 45 minutter med en speed
400, en gearkasse på 1:5,9 og en 11x8
propel, kan man dykke i 45 gladel.

uden at farten stiger, og man kan ty-
deligt høre medløbet i gearkassen.

Konklusioner
Af de fremførte betragtninger fremgar
det, at motoren skal køre hurtigt, og at
propellen skal køre langsomt. For at
løse dette problem må man naturligvis
anvende et gear. Dette gør, at der yder-
ligere kommer en variabei størrelse
ind i billedet. Her vil computersimula-
tion være en god hjælp for at udfrnde
det bedste kompromis.

Man kan konkludere, atjo langsom-
mere flyet kan fl1we, desto lettere er
det at dimensionere propellen.

llan kan konkludere, at jo mindre
forskel der er mellem flyets laveste og
højeste flyvefart (speed-range), jo let-
tere er det at dimensionere propellen.
Der behøves mindst effekt, hvis flyet
kan flywe langsomt med lav luftmod-
stand og lidt over stallgrænsen (bedste
forhold mellem lift og drag).

Rullemodstanden ved jordstart på
græs er mindst ved lav flywefart.

Du kan også se, at troen på at kun-
ne frembringe ductet fan systemer ba-
seret på eI og med lange flyvetider ik-
ke kan være stor.

Propellens træk som funktion af flyvefarten

\ , Propellens relative indfaldsvinkel

Bedste virkningsgrad

Trækkurve

Stall område

\

Bedste fart Flyvefart

I det skraverede felt virker
propellen som bremse.
Forekommer under dyk

Fi7 7
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Billede 2: Teststond til måling of stolisk hæk. Den flydende ophængte motor overfører trækket til digitolvæg
ten vio en snor.

Proktiske målinger
Jeg vil nu prøve at dokumentere de
fremførte teoretiske betragtninger
med målinger. Til dette formål har jeg
bygget to "målemaskiner". Den ene
kan måle statisk træk, tilført effekt.
motortemperatur og omdrejninger
samt køretider. Til formålet anvendes
det viste måleudstyr, som består af en
nøjagtig digitalvægt, en omdrejnings-
måler, et stopur, et amperemeter og
voltmeter samt et termometer. Se bil-
lede 2-

Den anden kan måle drejningsmo-
ment og udgangseffekt på propellen.
Se billede 3. Udgangseffekten målt i
watt er 1,03 x armens længde i meterx
kilogram på vægten x omdrejningerne.
Den sgjle, som hedder trykminutter
(se skema 1), er opstået ved at gange
køretiden med middeltrykket.

tykminutteme er et udtryk for det
udførte arbejde. Tlykmålingerne er
målt statisk. For at få helt korrekte
målinger burde målemaskinen an-
bringes i en vindtunnel. Dette har ikke
været muligtl

Produktet tr1'kminutter er en
yderst rigig oplysning. som dels be-
kræfter teorierne om r.irkningsgrader-
ne, dels danner et vigtigt udgangs-
punkt for konstruktionen af mine mo-
deller.

Bemærk specielt, at der i test 4 i for-
hold til test 3 er opnået flere trykmi-
nutter med 8 celler end med 10, gan-
ske enkelt fordi virkningsgraderne er
steget på både motor og propel. Man
bør også være opmærksom på, at der
ligger en betydelig gevinst gemt i at
anvende 10 celler, som man via speed-
regulatoren reducerer, så de virker
som 8, idet der såer 25Va mere energi

til rådighed. Test nr. 5. Der vil så kun-
ne opnås 17.625 trykminutter med en
køretid på 39 minutter.

Endvidere vil oplysningen "tryk pr.
tilført rvatt" være en god rettesnbr for
systemets effektivitet. Til sammenlig-
ning ligger de bedste ducted fan resul-
tater pa omkring 3 g/w opnået med en
Ilabuchi BB, RS540 YZmotor med en
fan på 100 mm, som kører 15.000 om-
dr. og får tilført 200 w.

Skemo I
Motor ved alle målinger:
Graupner Speed 400 7,2V.
Akkumulator ved alle målinger:
Sanyo N-SCR 1700 mA/t.

In
ffir
F

-- ,:-t,
- r "idJ

De tre forskellige syslemer,
som der er målt på.

Billede 3: Teststand til måling af udgangseffekt.

Test
nr.

Gear Propel AntaI
celler

Middel
strøm

Tilført
middel
effekt

Middel
omdr.

Køre-
tid

Mid-
del
trvk

Tryk
minut
ter

Tryk
pr
watt

Max
temp

1 1:1

rngen
COX
DX.J

tre
bladet

10 stk 1O amp 100
watt

r24DO 10
mln

2lOg 2100
gm

2,t
g/v/

58C

2 I..4
Graup
-ner

Graup
-ner
CAM
1 1x8

10 stk 6,6
amp

no

watt
4700 16

mln
400g 64DO

s
5,5

elw
47C

oo 1:5,9
Ludvie

Aero-
naut
l4x7

10 stk 5,5
amp

61
watt

3300 19
min

44{s, 8360
gm

no

eiw
42C

4 1:5,9
Ludvig

Aero-
naut
I4x7

8 stk D'

amp

o1

watt
2800 31

IIur
300g 9300

gru
9,6

eJw

35C

5 1:5,9
Ludvig

Aero-
naut
14x'l

10 stk
men
speed
redrrceret
som 8 stk

QA

amp
31
watt

280A 39
min

300g 1 1600
gm

9,6
glw

35C
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Konklusionen er, at der 5,5 ganges for-
skel på, hvor meget arbejde du kan fa
udført mellem det mest og det mindst
effektive systeml Se billede 4.

Modellen Elbus
Udgangspunktet i konstr-uktionen af
min tomotorede model ELBUS tse bil-
lede 5 og 6) er, at den skal kunne taxi,
jordstarte og fl1r'e 10 til 13 minutter.
Det er vægten af , hardrvaren,,, som be-
stemmer resten af konstr-uktionen.

Der startes altsa med et handikap på
1019 g. Opgaven går ud på at konstru-
ere et fl;', som er så let og stærkt som
muligt. En f,rnesse er, at der i kroppen
ligger en stærk lodretstående ramme,
som forbinder understel, batterikasse
og vingens hovedbjælke. Kroppen

"hænget" på denne ramme.

Diverse
Beklædning næse, rorkabler, horn, I Ialt
lm m.m. I 277e

Det anvendte profil er M8253515,
som er udviklet i Princeton Low Speed
vindtunnelen med en stallvinkel på 19
grader. Dette profil har fremragende
egenskaber, samtidig med at det er
tykt, hvilket sammen med en kulfor-
stærket hovedbjælke holder vægten
nede. Vingen er beklædt med fibafilm.

Den sluttelige vægt pa modellen er
1.930 g. "Hardwaren., udgor således
537o af den samlede r'ægt. Den fremti-
dige udfordring liggel i at mindske mo-
dellens vægt yderligere - derfor det
nøjagtige vægtregnskab.

Endelig kunne der muiigvis opnås
en forbedring ved at anvende to speed
400 5,4v i serie med 12 til 14 celler i

Billede 5: >Elbus< tankes op fra bunden med et

særligt bofferikassesysfern, som /dses of med en

bombus strikkepind.

stedet for de to nuværende 7,2 volts
motorer, som sidder i parallel og arbej-
der på 10 celler.

For at få gode langsomfllweegen-
skaber (min. 7,5 sek/m) med en lille
speed range og dermed lav iuftmod-
stand - dvs. lilie energiforbrug - onskes
en lav planbelastning (35 g/dm). Dette
fører naturligvis til et lille sideforhold
(7:1) og et stort planareal (54 dm').
Med et statisk starttryk på de to moto-
rer på i alt 840 g - dvs. 43Vo af model-
lens vægt - kan den jordstarte fra græs
uden problemer.

Selvom det ikke ser så opmuntren-
de ud, viljeg forsøge som det næste at
udvikle en ducted fan enhed, som først

!.

å.,IF,
Billede 6 (t.h.): ,Elbusn lægger on lil londing.

ELBUS vægtfordeling.
Totalvægt 19309.

totalv
tisk starttryk er 43% af

skal afprøves i teststanden og siden i
Elbussen. Denne kan bruges som fly-
vende teststand, idet motorerne er
monterede med nylon-skruer og nemt
kan udskiftes. Se billede 8.

Elflywningen skal efter min mening
ikke sammenlignes med gasmodeller,
men kan udr.ikles ud fra ovenstående
betragtninger og præmisser. Til
gengæld får du modeller som:
- er støjsvage
- er vibrationssvage
- er renlige uden oliesvineri
- altid starter
- har højstabile motorer, som mulig-

gør flermotorede fly uden problemer
- holder længere - hvis piloten ikke

laver fejl!
- stiller større krav til modelflyweren

om at bygge gennemtænkt, let og
stærkt.

Happy electric landing !

"HardWare"
2xspeed 40A7,2Y med gear 1:4 190s

2xpropel med spinner 8oe

Soeed resulator Tan Hacke med BEC 63s,

Batteri 10 celler 1700mA/t N-SCRC 5409
Switch ledninger og coflnectorer 48e
Radio totalt Rx os 3 seryoer 98e
IALT "Hardware" 1019s

"Balsa\Å/are"

Hovedunderstel m. hiul
Næseunderstel rr- hiui

181

:i

r1øloeror
HalefirLne

G
12

8e

Sideror
Motorhuse 58e

Centalplan 9'Ls

Høire os venstre plan 123s
Ballanceklapper 25e
"Balsaware" ialt se billed 7 634s



ANMETDETSER

RiooenflUoel ous
Fq's'e rve rb'u n dwe rk stoff e n
Som bogens titel fortæller den tysk-
kyndige læser, handler Stefan Dolch's
bog om vingebygning. Med undertitlen
"Leichtbau mit Rohrholmen in Theorie
und Praxis" forbaelles lidt mere om ind-
holdet.

Forfatteren gennemgår, hvordan
man med moderne materialer som
skum og kulfrber kombineret med tra-
ditionel ribbeopbygning kan bygge let-
te og meget stærke vinger. Efter en del
teori med mange formler om bl.a. styr-
keberegning vises i tekst og billeder,
hvordan man selv kan fremstille for-
skellige typer hovedbjælker. Der vises
også i tekst og billeder, hvordan kom-
plette vinger bygges, og bogen slutter
med præsentation af forskellige mo-
deller - alle med stærke og lette vinger
- fx en 2,2 rr'flyvefærdig og stærk vin-
ge på 85 g.

Bogen, der udgives af VTH, kan be-
stilles hjem gennem flere af Modelfly-
ve Nyts annoncører. Prisen i \,-skland
erDM24,-.

PNM

Rodio Control Helicopters
Denne amerikanske bog om helikopte-
re har til mål at fortælle læseren alt,
hvad han har brug for at vide, fra han
begynder at flyve helikopter, til han fly-
ver kunstflywning med den. Om det
lykkedes, vil jeg ikke udtale mig om,
forjeg ved helt sikkert ikke alt om det-
te emne, men bogen går virkelig grun-
digt til værks.

På 128 sider fyldt med fotografrer og
illustrationer fortælles bla. om opsæt-
ning af helikopter, opsætning af radio,
helikopter-motorer, gyro-tilbehøq hvad
man skal købe af værktøj, bygning af
helikopter, reparationer, hvordan man
begynder at flywe, hvordan de forskelli-
ge manøvrer udføres og meget, meget
mere.

Bogen forhandles af Rotordisc'en til
en pris afkr. 150.

PNM

Thomos Komp:
Modellstrqhltriebwerke
Thomas Kamps "Modellstrahltrieb-
werke" er nu kommet i andet oplag. I
bogen giver forfatteren anvisninger

6r:

En uheldig dog på flyveplodsen.

Tegning: Knud Jakobsen

om bygning af jetturbiner til gør-det-
selv hobbyfolket.

Bogen viser i mange billeder, hvor-
dan rigtige ietmotorer er opbygget, og
hvilke detaljer der kan bygges ind i
model-jetturbiner. Thomas har bygget
jetturbiner gennem flere år, og hans
bedste erfaringer er samlet i bogen.
Han viser, hvordan dele fra en turbola-
der ombygges til en kompressor, og
hvordan man konstruerer et mini-
brændkammer.

Blandt andre forbedringer siden
fBrste oplag er brændstofkammeret
som noget ny-t ikke med krumme han-
kerør, men med lige rgr.

Af andre spændende nyheder kan
nævnes beskrivelsen af Pegasus MK-S
jetturbinen og JPX motorerne.

Bogen afsluttes med fine konstruk-
tionstegninger, hvorfra en model-jet-
turbine kan bygges.

Bogen er rigt illustreret med bl.a.
mange billeder af hjemmebyggede jet-
fly-modeller med selvbyggede motorer.
Nogle af disse motorer er med helt op
til 100 Newtons tryk og over 100.000
omdr.

Bogen kan varmt anbefales for in-
teresserede. Det må bemærkes, at den
er pa tysk.

Lars Jørn Kroll

Evcnything you [eGd
to kncw tnon slarl'up
t0 aero[ftllc8#
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En del øf Eigil Hjorbæks flyflåde proktisk onbrogt
med kroppe og vinger hver for sig.

Foto: AL

I januar 1996 var Deres udsendte
Arild og Karen Larsen fra sekretaria-
tet på familiebesøg på Sjælland, og pa
hjemturen lagde vi vores vej forbi
Ejgild Hjarbæk, som bor i Sorbrrnagle.

Når man ankommer til Ejgild Hjar-
bæks hus og kommer ind i garagen.
tror man, at det er en yngre hen'e. man
skal bes6ge, idet der forst hænser et
surfbræt, og lidt længere fremme står
der en motorcykel - ganske rist af en
ældre årgang. I,Iærket husker jeg des-
værre ikke, da det var modelfl5-ning.
vi skulle snakke om.

Ejgild nærmer sig imidlertid de 70.
og han er en pensionist, men en af
dem, der ikke ligger på den lade side.
Da han blev pensioneret, startede hen
således en surfskole, og den havde han
i flere år.

Ejgilds hobbytum er heller ikke helt
almindelige. For det første er der to af
dem, et til metal og et til modelfly m.v.,
og dernæst er de fantastisk velassorte-
rede.

Den dag, hvor Karen og jeg bes6gte
Ejgild, var det ikke et modelfly. der var
på bedding, men derimod en bue, som
han havde lovet at lave tii en af sine
venners dreng.

Ejgild har indset. at han iklie er no-
gen årsunge mere. og delfor må han se

-*--"T -.-=æ=æpæ**ff*

Et værkstedsbesøg
at få en del afalle sine byggeprojekter
færdiggjort i stedet for at blive ved
med at samle til huse af nye og brugte
modelfly og byggesæt.

= ^ - ^-^-

Vi sluttede af med at kigge på alle
de fly, som han har færdiggbygget. Det
er alle kategorier, der er repræsente-
ret.

Karen faldt for hans ikke færdig-
byggede Hercules, så den fik vi med
hjem til færdigbygrring.
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Elektroniske regulqtorer frq JETI
Electric Flight Equipment's indehover Jon Abel hor hlemtoget en stribe hostighedsregulotorer fro Tiekkiet. Modelflyve
Nyt hor kigget nærmere på et por of dem.

JES 30
Den mindste af de testede regulatorer
hedder JES 30. Den kun 15 g (uden
kabler) lette regulator er beregnet til 6
- 10 celler og kan klare stromstl'r'ker
på op til 30 A.

Jes 30 er udstyret med en bremse,
der forhindrer propellen i at snurre
rundt og derved virke som en luft-
bremse, når motoren standses. Et par
yderligere finesser er BEC og PCO.
BEC betyder, at regulatoren forsyner
modtageren med str6m, og at den ud-
over selve modtageren kan forsyne op
til 4 sewoer med strøm. PCO afbryder
automatisk strømmen til motoren, når
batteriets spænding falder til under
5,5 V. Når der ikke trækkes store
str6mstyrker fra batteriet, stiger
spændingen igen, og ved 7.2 V bliver
motoren igen startet. I praksis betl'der
det, at motoren beglndel at ..pulsele ,.

og det er signal til piloten om at afbry--
de motoren og el't. lande.

Udover disse ovennævnte finesser
er regulatoren også forsynet med en
elektronisk sikring, der afbryder
str@mmen, hvis regulatoren overbela-

stes med for stort strømforbrug, eller
hvis den bliver for varm.

Der er piloter, som frygter, at der
med modtagerstrøm fra motorakkuen
pludselig ikke er strøm til modtager og
servoer, men det er efter min erfaring
ikke noget problem. Et stykke tid før
automatikken afbryder strømmen til
motoren, er ydelsen faldet så meget, så
piloten selv stopper motoren. Og når
akkupakken ikke skal levere 15-20 A
til motoren, kan den i meget lang tid
levere de ca. 100 mA, som modtager og
3 servoer bruger ved almindelig flyv-
ning.

Prqktisk ofprøvning
Den praktiske del af testen af JES 30
skete i en el-svæver med en Permax
700 G motor (trods tallet 700 i navnet
er den hojtydende MPX motor af bug-
gy-typen og derfor en motor i 500 klas-
sen) med en 11x6.5 Aeronaut klappro-
pel og 8 celier af tlpen Sanl'o SCRC-
SP. Denne kombination træklier i gen-
nemsnit 22 A, hvilket er meget frnt for
en 30 A regulator. Der bør nemlig altid
være lidt "Ampere i reserwe".

Der er mulighed for på en lille skrue
på regulatoren at indstille motorens
starttidspunkt, men det var ikke nød-
vendigt. Med trimmet i neutral på re-
daktionens Graupner MC 16/20 sen-
der skete reguleringen fra standset
motor til fuld "gas,, inden for det på
tegningen viste område på senderpin-
den.

I luften blev regulatoren testet med

forskellige fl5'r'estilarter. I en svæver
vil motoren typisk blive brugt i for-
holdsvis korte intervaller med fuld
kraft efterfulgt af en kortere eller læn-
gere pause. Dette klarede JES 30 i frn
stil. Regulatoren a{brød efter nogen tid
strømmen til motoren, og ved landin-
gen kunne man ikke mærke nogen op-
varmning af den. I et tungt/stort mo-
torfly vil motoren typisk køre på fuld
kraft hele tiden, så denne flyvestil blev
også afprgvet. Også her blev der fløjet,
til regulatoren afbrød strømmen. Ved
landingen var regulatoren stadig ikke
det mindste varm. Sidder regulatoren
i et lidt lettere motorfly, vil den en stor
del afflyvetiden arbejde i midten afre-
guleringsområdet. Ved denne flyvemå-
de var regulatoren håndlun, og det må
anbefales at sgrge for ventilation om-
kring regulatoren. Med den testede
motor/propel kombination lod regula-
toren sig på intet tidspunkt provokere
til at a{bryde på grund af opvarmning
eller for stoft strømforbrug.

JES 40
Den lidt større regulator JES 40 er be-
regnet til brug med fra 7 - 30 celler, og
den kan behandle strømstyrker på op
til 40 A - kortvarigt (30 sekunder) op til
50 A.

Regulatoren er forsynet med brem-
se, der kan slås til og fra, men ikke
med modtagerstrpmforsyning. Ved
indstilling af regulatoren er det ikke
nødvendigt at tilslutte en motor. En
tofar-vet lysdiode viser, hvornår moto-
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ren står stille og er,t. bremses, og hvor-
når den kører på fuld kraft. Starttids-
punktet kan med en lille skrre stilles
som på JES 30.

Som en yderligere finesse på JES 40
er de kraftige elektriske impulser på
batteri./motorsiden adskilt fra modta-
geren med en optokopler. Denne ad-
skillelse forhindrer populært sagt evt.

"stØj" fra reguiatoren i at nå modtage-
ren.

JES 40 regulatoren blev testet på
samme måde som den mindre JES 30,
men i modeller, der bruger mere strøm.
Både i en Hercules med fire SPEED
400 motorer og i en Diamond med en
Speed 7/14 motor blev regulatoren te-
stet med fra 8 - 12 celler og str6mfor-
brug fra 20 til 35 A. Den klarede alle
flyweture uden at give anledningtil no-
gen problemer. Da der "omsættes" me-
re strøm og derfor udvikles mere var-
me, er det vigtigt, at regulatoren har
mulighed for at slippe af med varmen,
specielt hvis den skal arbejde meget i
reguleringsområdet.

Et por ord om sikkerhed
Som den tysksprogede brugsvejled-
ning ganske rigtigt gør opmærksom
på, skal man være påpasselig, når
man anvender elmotorer. Den korrek-
te arbejdsgang ved drift er altid først

at tænde for senderen, dernæst for
modtageren, og inden batteriet tilslut-
tes altid at sørge for, at "gaspinden"
star pa afbrudt.

Omgas altid modellen, som om pro-
pellen er i gang. og vær opmærksom
på. at ert. sitren i sen'oer også kan gi-
ve ,,sitringer i regulatoren med deraf
følgende start af motoren.

Nar modellen er' landet. afbrydes
batteriet, og modtageren slukkes før
senderen.

Konklusion
Begge regulatorer virkede i hele test-
perioden upåklageligt og ma siges at
give god valuta for pengene. JES 30,
der koster 450 kr., passer frnt til mo-
deller med en enkelt motor af 500/600
klassen eller op til 3 motorer af 400
klassen. JES 40, der koster 550 kr.,
kan bruges til større elmotorer af 700
klassen eller flermotorede modeller
med mindre motorer. Hvis man ikke
presser motorerne til deres yderste,
kan den også anvendes til kraftigere
motorer.

Begge regulatorer er meget nemme
at bruge, og med deres beskedne ydre
mål er det ikke svært at frnde plads til
dem i selv de mindste modeller.

PNM

Flyløii med helikopter
A\>z_

Det er ikke hver dag. man ser fly16ft
med helikopter. Ved sidste sommers
modelflyvetræf pa Egeskov demon-
strerede Thorsten Borchert fra Ham-
borg dog denne disciplin med sin Vario
Benzin tainer.

Under den store helikopter er fast-
spændt, hvad der mest af alt ligrer en
skammel, men som er en holder til
svævefly. Som det ses pa billederne, la-
der selv halvstore svævere sig lofte af
helikopteren.

PNM
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lndtryk fro

Electric Flight Festivql
Af Keld Ørum Jensen

Før hvert verdensmesterskab i elek-
troklasserne er der tradition for at af-
holde en festival, hvor elfly afforskelli-
ge typer kan deltage i diverse konkur-
rencer. Det var også tilfældet ved VM i
lekkiet, hvor man i ugen op til selve
mesterskaberne kunne deltage i kon-
kurrencer med f6lgende fl1'typer: va-
righedsfly (Sunrise/Sunset), kunstfly,
storsvævere og svævefly med 10 celler.
Desuden var der konkurrencer i FAI-
klasserne F5B (svævefly med max
1100 gram batterivægt) og F5D (pylon-
racing).

Især FAl-klasserne samler altid
mange deltagere, da der her er mulig-
hed for at finpudse formen, få lavet de
sidste justeringer på grejet og få ner-
verne lidt iro,fØ det går løs i verden-
smesterskabet. Samtidigt er der mu-
lighed for at kigge de andre landes pi-
loter lidt i kortene: Har fl5-estilen
ændret sig, hvordan er de andres ud-
styr, hvem skal der især'holdes øje med
osv.

lO-celles klossen
F5B-klassen (27 celler) vil jeg ikke
komme ind på her, da den vil blive om-
talt i anden sammenhæng.

Den populære 10-celles klasse, der
ikke har VM-status, blev fløjet på skift
med F5B-klassen. Tidligere var det
sådan i denne klasse, at de fleste valg-
te at flyve 6 ben ad gangen. Nu fløj
næsten alle 4 ben, enkelte endda kun 2
ben ad gangen. Fordelen ved den ny

El kobbel el-storsvævere.

stil, hvor man kun stiger i 10-12 se-
kunder, er, at batteriet ikke belastes så
hårdt og derfor holder en hgjere
spænding og en lidt højere kapacitet.
Desuden er det lettere for piloten at
bedømme, hvornår der skal svinges,
når flyvningen ikke foregår i så stor
højde.

Flyene havde kun ændret sig lidt,
hvilket skyldes reglen om et mindste
planareal på 36 dm'. Dog sås flere V-
haler end tidligere.

På motorsiden var der derimod sket
en udvikling, idet flere af de tyske pi-
loter brugte børsteløse motorer med
gear. Disse er noget lettere end kon-
ventionelle motorer, hvilket burde give
en svag fordel i stiget. Forskellen så
dog ikke ud til at være synderlig stor.
En af de tyske pilotel havde en fl1w-
ning pa 23 ben med en af de nr-e Kon-
tronik motore]'. De bedste piloter noje-
des med 21-22 ben. og i gennemsnit la
antallet af ben pa ca. 19, hvilket ogsa
nogenlunde er standarden herhjem-
me.

F5D
I pylonrace-klassen F5D var det også
på motorsiden, den største udvikling
var sket. Og ligesom i 10-celles klassen
og forøvrigt også i F5B var det de nye
børsteløse motorer, der sad i de hurtig-
ste fly. Mange brugte dog stadig de
konventionelie motorer fra Hectoplett
og Lehner. hovedsaglig fordi de er
nemme at fa fat i. De borsteløse moto-
rer er nemlig for de flestes vedkom-
mende kun prototlper. som iklie en-
hver kan købe.

Den lyske holdleder viser el eksempel på en mo
derne pylon røcer.

F11'ene så i store træk ud som de tid-
ligere ar. dog med en lille ændring i
retning af storre sideforhold, altså
længere og slankere vinger. Vingepro-
filerne er nok også blevet en anelse
langsommere til ligeud-flyvning, men
til gengæld en smule bedre til at svin-
ge med. De to ting i forening bevirker,
at en moderne pylonracer kan svinge
særdeles skarpt. For at udnytte dette
kræves det dog at, pilotens reaktions-
evne er helt på toppen, da flyvningen
typisk foregår i 15 meters højde og
med hastigheder på ca. 190 km/t. De
bedste piloter er da også ganske unge;
gennemsnitsalderen på det tyske hold
var kun et par og tyve år. At pylonmo-
dellerne faktisk var blevet hurtigere af
ændringerne, viste sig senere under
\|trI, hvor der ikke mindre end to gan-
ge blev sat ny verdensrekord.

Ku nstf lyvnings-klossen
Hr-or de ovennævnte konkurrencer
samlede mange deltagere (mellem 40
og 80 t. r'ar antallet af piloter i stor-
-cr-ær'elklassen og kunstflyvningsklas-
sen skuffende med 10 i storsvæver-

|li:."" 
og kun 5 i kunstflywningsklas-

Om F5A (kunstflywning) kan siges,
at flyene ligner deres brændstof-
brodre til forveksling. Ligesom ved
brændstofflyene er der gjort meget ud
afet lækkert udseende og en fornem fi-
nish, ligesom optrækkeligt understel
er en selvfølge. ManØvrerne er også af
samme sværhedsgrad, og selv de lod-
rette manøvrer klares - i hvert fald set
med et utrænet Øje - med samme let-
hed som med et F3A fly. Kun st@jni-
veauet er en smule lavere end i F3A.

Det var lidt svært at få leilighed til
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at kigge nærmere på, hvilke motorer
der sad i flyene, da pitten var fl1.ttet
langt væk fra de Øvrige piloter; men
det er mit indtryk, at de fleste bmger
store Hectoplett motorer af Evolution
typen med direkte træk. Batteriet be-
står hos alle af30 stk. 1700 celler.

tidt kedelig
Storsvæverklassen var der ikke sa me-
get ved. Da den har sine trofaste til-
hængere, er den imidlertid fast indslag
ved alle electric flight festir-als. dog
med lidt varierende konkurrencereg-
ler. Denne gang galdt f'olgende: \Ia-r 1

minuts motortid, dereftel præci-. 10
minutters flyvning afsluttende rnecl
landing i afmærket felt.

Standarden pa piloterne var ikke
særlig høj. Af og til kunne man se en af
de store fugle blive tmkket ind et stail
under termikkurvning, og de fleste
landinger var heller ikke særlig k6nne.
Motorer og celleantal varierede en del,
lige fra masser af celler og direkte
træk og til små motorer med gear og
behersket celleantal. En afvore tvske
bekendte havde en af de fornuftigste
kombinationer med en lille motor med
gear og 18 stk. 1000 mAh celler. Det
gav en meget støjsvag flyvning med en
god stigevinkel, samtidig med at elgre-
jet ikke var tungere, end at flyets op-
rindelige gode egenskaber kunne bibe-
holdes.

En slor oplevelse
Selv om varighedskonkurtencen Sun-
rise/Sunset altid er den forste under
electric flight festival. har jeg gemt den
til sidst, da den for mig var den største
oplevelse.

Reglerne er: Et hold på max 4 pilo-
ter skal forsøge at flywe fra solopgang

til solnedgang og herunder have så få
starter som muligt. Har holdet ikke et
fly i luften, tildeles øjeblikkeligt en
strafstart og dernæst for hvert påbe-
gyndt minut yderligere strafstarter.
Forsvinder et fly ud af syne for den of-
ficielle kontrollant (skyer?), har pilo-
ten 30 sekunder til at udpege flyet for
kontrollanten. Lykkes det ikke, tilde-
]es straf'-.tarter efter ovennær'nte prin-
cip. Batteriet ma besta af nickeL'cad-
n.rium celier eller'- son noget nl1 den-
ne gang - a; ruckei rnetaL h1'ddd celler.
.\ntallet af celler ma iklie oversl'-ricie
30, men i praksis benlttes betl deligt
færre.

Til konkurrencen stillede 16 hold
fra næsten lige så mange lande. Langt

de fleste hold talte fire piloter, men
nogle - deriblandt det danske - nØjedes
med tre. Da hvert hold kun råder over
tre frekvenser, og da derjo kun korbva-
rigt er mere end 6t fly i luften ad gan-
gen, er fordelen ved at stille fire piloter
måske ikke indlysende. Er holdet
imidlertid udsat for et havari, ser sa-
gen helt anderledes ud, og det var net-
op, hvad der skete for det danske hold.
En anden gang skal der derfor helt sik-
kelt stilles med et 4-mands hold.

Flvene r-arierede meget i størrelse
og udrrrstning. \ii danskere fløj med
populær'modeller. der var ombygget til
lejligheden. Jan Abel med en Libelle,
Jørgen Nielsen med et sæt Spectra
vinger på en hjemmebygget krop og jeg
selv med min hiemmekonstmktion

"POP UP". Æle tre fly med spændvid-
de mellem 180 og 200 cm. Jan ben5,'tte-
de en Speed 400 motor med Ludwig
5.9:1 gear og 10 stk. 1400 AE celler,
mens Jørgen og jeg brugte Simprop
Power Speed 1500/10 motorer med 6:1
Graupner gear og henholdsvis 12 stk.
1800 EX og 10 stk. 1800 SCE celler. De
nævnte kombinationer kan alle træk-
ke nogle ret store propeller: mellem
15x8 (Speed 40C) og 16x15. Vi havde
testflojet herhjemme og mente, at alle
fly skulle være gode for mindst en ti-
mes flywning i "død" luft.

Flere af de andre hold stillede deri-
mod med hØjt specialiserede modeller.
Der var f.eks. fly med spændvidde på
op til 4 m og fly med specielle
str6msparende klokkeankermotorer
og celler af NiMH typen, der har større
kapacitet end NiCa celler uden at veje
mere. Vi så også flertrins tandhjuls-
gear og planetgear i mange forskellige
udformninger.

Blandt holdene med de superopti-
merede fly var ,Team Markdorffl,, der
tæller flere tidligere og nuværende re-

En of Team Morkdorfs modeller, en modificeret Sunriser
Flyvetid = molorlid = 6 limer.
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kordholdere i discipliner som hBjdevin-
ding, r'arighed og distance med elmo-
tor. Team Markdorff talte frre piloter,
men kun tre nåede at komme i luften i
løbet af de 14 timer, solen var på him-
len. Den gennemsnitlige flyvetid pr.
model er med andre ord 5 - 6 timer,
hvor motoren vel at mærke ikhe sl.a,k-
kes; der gasses blot ned, så flyet lige
præcis kan holde højde med det lavest
mulige energiforbrug. Flyene var dels

"Super Excel" - dvs. Excel fra Simprop,
men med forøget spændvidde og byg-
get ekstremt let - og "Sunriser" fia
Jamara.

Det er mit indtryk, at det optimale
fly til Sunrise/Sunset skal have en
spændvidde på ca. 250 cm. Denne
størrelse er et godt kompromis mellem
lav veegt og effektivitet. Større spænd-
vidde giver ganske vist et mere effek-
tivt fly, der også bedre kan tåle at bære
et tungt batteri, men det bliver svært
at anvende de små klokkeankermoto-
rer med virkningsgrad over 90Va, da de
ikke er kraftige nok til så store fly.

Som antydet var vi uheldige, idet
Jørgen Nielsen hahwejs inde i konkur-
rencen havde en "mid-air.., som resul-
terede i en del strafstarter og satte
ham ud af spiilet resten af dagen. Til
gengæld viste det sig, at vore flf ikke
var så dårlige som fry,-$et: med lidt ter-
mik kunne det faktisk lade sig gore at
runde de 2 timer, så vi blev ikke sidst.

Også andre havde uheld. En pilot
"fløj" f.eks. med en andens fly i ca 10
minutter i den tro, at det var hans
eget. Det lå derimod knust på en mark
en lille kilometers vej fra flyvepladsen
og blev først fundet dagen efter med
hjælp fra en Ul-pilot.

At flyve )solen sorf((
På forhånd havde vi frygtet, at Sunri-
se/Sunset konkurrencen ville være en
kedelig omgang "arbejdsfl).vning";
men det var slet ikke tilfældet. For det
fgrste flywer man jo ikke hele tiden og
har derfor lejlighed til at gå rundt på
området og studere modeller og tale
med de piloter, der også har pause fra
flyvningen. Og for det andet: NÅR
man flyver, er det med 1007o koncen-
tration. Flyet skal hele tiden trimmes
til lavest mulige synkehastighed, og
der skal holdes et vågent Øje med an-
dre fly, skyformationer, fugle og vind-
skift, der el't. kan afsløre termikken.
Tiden flywer faktisk afsted.

Hele stemningen er også speciel.
Hvor mange har f.eks. prøvet at
klargøre et fly i bælgmgrke kun ved
hjælp af bilens forlygter eller at bide
tænderne sammen og bare flyve vide-
re, mens en kraftig 20-minutters byge
passerer området. En uforglemmelig
oplevelse, som gør, at det ikke er sidste
gang, jeg har været med til at flywe so-
len sort.
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Noget om qt være

b"gynder med
en modelhelikopter
Af Frederik H. Beck

Det er olt for dyrt. Def kon du ikke lære.
Hvis du 6n gang hor fløiet fostvinget, kon du ikke stille dig om.

Hvis du kon lære det, toger det mindst 3 år.

Måske hor du hørt noget of det før.

Det dreier sig om ot flyve modelhelikopter.

Siden jeg fgrste gang så en modelheli-
kopter - det er omkring 25 år siden og
var til en byfest i Bredsten - harjeg øn-
sket mig sådan en. Dengang var det
uopnåeligJ; modelhelikoptere var me-
get dyre, særligt for en knægt på 10 år,
så jeg måtte "nØjes" med mine linesty-
rede modeller.

\Ied juletid 1995 hk jeg pludselig
okonomi tii at kobe en rnodeiheiikop-
ter. Jeg havde længe kigget efter den
rigtige model. og jeg har.de bestemt
mig for en X-cell 40. Modeilen skulle
købes hos Rotordisc'en, der ligger til-
pas tæt på min bopæl, og som også re-
klamerer med at have et fuldstændigt
reserwedelslager med levering fra dag
til dag, just in case.....

Jeg ringede til Benthe i Rotordisc'en
omkring kl. 17.30 d. 21. december:

"Hallo, ieg vil købe en helikopter, og
helst med det samme..

Det kunne også kun blive med det
samme , da Benthe og KIL næste mor-
gen skulle rejse på juleferie. Jeg var i
butikken, inden der var gået en time.
Og dajeg kørte derfra, varjeg ca. 7.000
kr. fattigere; men en X-cell med alt til-
behor rigere.

Jeg begl.ndte at samle efter juleaf-
ten. Jeg grk iangsomt frem efter brugs-
anrisningen. og inden nytår havdejeg
en færdig og flyweklar X-cell.

Nu kom det vanskelige. Modellen
skulle kontrolleres og prøveflyves afen
erfaren pilot. Hvor finder man sådan
en. Ja, jeg fandt ham i min egen klub,
FALCON. Det var Svend Plougstrup.
Svend kontrollerede, og derefber star-
tede jeg modellen, som han så fløj en
lille tur med. Det vil være løgn at sige,
at modellen fløj lige ud fra byggebor-
det. Der skulle nemlig drejes en halv

Frederik H. Bech med hons X"Cell 40



omgang(!!) på et link - derefter fløj den
som en drøm.

Nu fik jeg den overladt, og med en
hulahop-ring monteret standsede jeg
motoren; det var nemlig ved at blive
mørkt. Det val d. 7. jantiar 1996. llin
helikopter har.de flojet for {brste e-anE.
og den havde flojet godt.

Det skal siges. at inden cier i:'.ev
prøveflqiet, hat-de notoren vr€rei sral'-
tet op og var blevet delr-is indkort n-red
RUN-IN olie.

Næste dag tog jeg stolt min model
med pa arbejde; den skulle vises frem,
og jeg ville gerne vise KIL den, inden
jeg selv forsøgte mig fgrste gang. Han
sagde også ok for modellen.

På vej hjem fra arbejde kørte jeg di-
rekte til Fredericia Modelflyveklub,
hvor jeg også er medlem. Nu kom det
store øjeblik. Jeg skulle prøve selv. Mo-
toren startede fint. Jeg stillede mig
bag ved modellen og gav en lille smule
pitch. Modellen begyndte straks at gli-
de sidelæns. Pitch af. Jeg prøvede igen,
samme resultat. Da jeg jo havde set
modellen fl1we. r-idste jeg, at det ikke
var den, det r-ar galt med, metr man-
den bag styrepindene. Jeg måtte korri-
gere noget mere. Efter- 2 tankfulde
brændstof kunne jeg ta heli'en til at
lette og hover fremad i ca. 10 cm højde.
Det var ikke særligt stabilt; men det
var mig, der fik den til det.

De næste måneder trænede jeg med
heli'en så ofte som muligt. Jeg var ble-
vet aspirant i Rotoldisc'ens Helikop-
terklub, så jeg havde et progl'am at fly-
ve efter, og mit første mal r-ar at klare
hovermanøvrerne til "1. Grad.. Og jeg
ville også deltage i Robbe-Scliiter Cup.
Den blev desværre aflyst. I stedet har
jeg nu - 9 måneder efter at jeg floj
fgrste gang - deltaget i Vario Cup, hr,ol

Del er 25 års drøm om en modelheltkopter, der nu er gået i opfyldelse

jeg nåede mit første mål: at bestå "1.
Grad" og blive medlem af Rotordisc'-
ens Helikopterklub.

.Ieg naede ogsa mit andet mål. nem-
li3- at renr-rel.rfir|e \årio Cup r-iden slia-
iel' r': :ie l ,.-i lr-els.l';de nt.ir tii.

S':: i r-::'- ic. i-ri i.'- - ru-:tr:dls
ai lære at :]-\'e n,,cle.hr-iii, ,c-rer'. Jeg
har ikke pa noger iidspunkl nai: en
snor i til en instruktor: jeg har slet ik-
ke haft en instruktør. Jeg har stillet
mange spørgsmåi til Benthe og KIL i
Rotordisc'en, og jeg har stillet mange
spørgsmål til Svend Plougstrup, og de
har givet mig mange gode svar. Men
jeg har stået alene på flyvepladsen og
øvet mig.

Jeg har ikke slået noget i stykker;
derfor har mine udgifter begrænset sig
til indkøbet af helikopteren med tilbe-
hør - senderen havde jeg i forvejen - og
til udskiftning af af nogle tandhjul,
som blev slidt, og en kobling, som
brækkede.

Jeg har også ofret et sæt glasfiber-
hovedrotorblade og et sæt kulfiber-ha-
lerotorblade, et sæt tryklejer til bla-
dholderne samt en forlænget rotorma-
st - altsammen for at forbedre lidt pa
helikopteren.

Doto for min X-Cell40:
Længde: 1029,20 mm
Højde: 533,40 mm
Hovedrotor-diameter: 1280,00 mm
Halerotordiameter: 217,00 mm
Gearing: 9,0'.I:4,37
Vægt: 3,I2kg
Motor: OS 46 SF-H
Brændstof: 20% Aerosynth

2, 5% Nitro, resten methanol

Mine udqifter til
helikoptårflyvning:
t helikoptersæt med modtager,
servoer, motor, g-yro,

udstodning:
pitchgr admaler.

rotorbladsviæ5:
Hovedloiorblade:
Halerororblade:
Rotoraksei:
Tr1'klejer:
Kobling med aksel:
Tandhjul halerotor:

Ialt: 8613,25 kr.

Oven i den pris har jeg brugt en masse
brændstof og en masse tid.

Sammenlignet med, hvad det koster
at flywe kunstflywning eller el-flyv-
ning, synesjeg ikke, det er dyrt - synes
du?

Et råd til andre begyndere i heli-
kopterflywning: Rådf6r jer med en er-
faren helikopterpilot, før I køber. Prøv
ikke at flywe, før I kan hover sikkert.
Alt, hvad der roterer, skal veere i ba-
lance. Hvis noget går i stykker, eller I
far på fornemmelsen, at der måske er
noget galt, så indstil flyvningen, ogun-
dersgg helikopteren g::undigt, f6r T fly-
ver igen. I helikopterflywning/vedlige-
holdelse er der ikke noget, der hedder

"godt nok" eller "går nok". Alt skal
være fuldstændigt i orden. Så undgår
man skader. Sådan er det også i full-si-
ze flyvning.

PS.
Jeg har lige deltaget i FSC DM,
Populær-klassen. Jeg bleu nr. 3.

6500,00 kr

712,00 kr.
340,00 kr.
130,00 kr.
120,00 kr.
370,00 kr.
254,00 kr.
187,25 kr.
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Tqg en qfstresser
på veien hiem frq qrbeidet

- det kon onbefoles! skriver Allon Mouritsen og fortæller om skræntflyvning
po en lokolitet tæt på hovedstodens centrum.

Tekst og fotos:
Allon Mouritsen

petrin, der vistnok er bygget afjern-
banesveller, som er skredet lidt ud
med tiden. Som modelsvævepiloter er
vi jo heldigvis alle i god form, så efter
trappeturen er der kun en svag stig-
ning tilbage, før vi er på plads.

tidt.om udsigten og
v|nclretnrnger.
Mod den kolde, let turbulente nordside
ses fra venstre Ballerup, Farum og
Bagsværd. En del kan ikke ses pga. af
det nordlige skovområde uden for
Storkobenhar-n.

Mod øst ses dele af det nordlige
Kgbenhavn, Østerbro, den indre by,
lidt af Øresund samt den nordligste
del af Køge Bugt. Østsiden kan ikke
anbefales til flywning. Her mangler
den gode og jævne vind, da der er en
del træer ogjordvolde, der giver turbu-
lens. Desuden er der heller ikke mulig-
hed for at lande forsvarligt.

Mod syd har vi så Øresund, Køge
Bugt og Sverige lige på den anden side.
Her er bjerget opbyget med en slugt -
et herligt sted at flyve, hvor modellen
med lethed forsvinder ud i den blå luft.
Vestsiden er lige så dejligt et sted. God,
jævn bakke, flad pa toppen (landings-
plads t og ved foden et stort, jævnt stvk-

Min model. (MOU foto)

Nogle kalder det "Bjerget derude ved
Ballerup, du ved nokl", og så ved
naesten alle, hvad der menes. Men det
hedder altså Herstedhøje, og det ligger
i Vestskoven med indkørsel gennem
Herstedøster landsby. Før du korer
gennem den røde port. skal du lolge I'e-
jen til venstre, til du kommer til en P-
plads - vaelg pladsen til venstre. Par-
ker cykel eller bil, pak dit medbragte
svævefly ud, gør alt klar, og håb for dig
selg at du har det hele - ellers!!

Nu gør alle, der kender turen, som
følger. Går over P-pladsen og den lille
vold, så en ridesti samt en grussti, tun-
gen lige i munden, for her har vi en dy-
rerist. Tilbage er der nu kun 123 trap-

Med indkørsel frø fobilksomrodet
i Glostrup køres først gennem
Herstedøsler. Før den røde port
dreies der til venstre. Sd er pork+
ringsplodsen lige fremne og
>Biergek< i boggrunden.

Tilbøge er så ,kun< 123 traV
petrin, før du når både et fremro-
gende flyvefelt og et storslået ud.
sigtspunkt.
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ke uden træer. Udsigten kan jeg ikke
mindes, da det er her,jeg koncentreler
mig om at fl1we samt om at have et
godt samvær med ligesindede.

Apropos ligesindede. Det var hel jeg
mødte Harry, der ikke behøver nærme-
re omtale. Alle, som færdes på bjerget,
kender Harry, der er medlem af
SMSK. En rar fyr og altid behjælpelig.
Er der problemer, får man et godt råd
med på vejen. Harrys foretrukne mo-
del er en vintage-sr'ær'er - dejlig r-und
og lækker sag. der el bel<lædt med ja-
panpapir.

Denne model var årsagen til, at jeg
købte min Riser 100 nr. 2. Med et par
blyantstreger på den medf6lgende teg-
ning blev de fleste skarpe kanter ænd-
ret til bløde, runde linier, og vingefan-
get ændret fua 250 t1l264 cm. Resulta-
tet kan ses på de viste fotos af "Min
model..

Hell po loppen ...
Hvcd kan mcn ønske stg mere?

Nord

Obs.
Hvis man kgrer igennem den rØde port
og holder på P-pladsen ved Hersted-
øster Idrætsanlæg bag Lilleskolen,
kan man komme ind på Stensletten,
hvor SMSK holder til. Her er der gode
muligheder for spil- og tovstart. SMSK
har flyvedag om onsdagen.

Husk altid at have frekvensnum-
mer i bagruden på din bil, og husk og-
så at se efter, at der ikke er nogen, der
flywer på samme frekvens. Det gør du
bedst ved at kigge efter på begge P-
pladser.
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Rorkræfter
i relqtion fil normqskinens drelningsmoment
Fro H.L.D. Chrisfensen hor vi modloget denne ortikel om servoer.

Der var engang - nærmere betegnet i
MFN nr. L/1992 - at jeg begik en skri-
velse om rormaskiner, serwoer eller
hvad man ellers benytter af betegnel-
ser.

Herpå harjeg haft en del reaktioner
- såvel positive som negative.

En del har spurgt, hvordan man be-
regner et nødvendigt rormaskine-mo-
ment. Det kræver lidt beregningsmæs-
sig indsigt, og man kunne da godt op-
stille et antal formler med forskellige
betegnelser af matematisk/fysisk art.
Det ville imidlertid nok føre temmelig
vidt - ogjeg har derfor overvejet, hvad
man kunne gøre i stedet og alligevel få
et godt resultat bragt til veje.

Der er faktisk andre, der har begaet
noget, der er brugbart, så i stedet for at
opfinde hjulet endnu en gang har jeg
groft hugget en artikel fra det tyske
FMT nr.1/1988, forfattet af herrn
Martin Hepperle. Jeg skal her udtryk-
ke en tak til herrn Martin Hepperle.

Dette materiale baserer sig på en kom-
bination af beregninger og aflæsninger
i et diagram, og jeg har ladet et par af
mine kammerater læse stykket og for-
søge sig med metodikken heri.

Det gav et udmærket resultat, og
derfor vil jeg mene, at alle kan anven-
de dette stykke.

Det skulle så gerne resultere i, at de
i mine tidligere skriblerier omtalte
"uheldige" valg af rormaskiner skulle
kunne undgås, uden at man i 6w'igt
derved skulle tage skade på legeme og
sjæ1.

MH angiver i slutningen af sit
skrift, at det menes, at de værdier, som
kan bestemmes herefter, ligger på det
øvre gennemsnitlige niveau, således at
man ikke skulle kunne gå alt for meget
galt i byen.

Man kan naturligvis også mene, at
sådant ikke er ulejligheden værd, "f61
jeg har a 7o # @ $! (Arild siger, atieg ik-
ke må anvende grove ord) aldrig haft
problemer".

Hertil er at sige, at det store antal
modelfly overhovedet ikke har behov
for noget som helst andet end stan-
dardservoer af ethvert fabrikat.

Yderligere er derjo så et antal ska-
lamodeller - stormodeller - svævemo-
deller - elektromodeller og andet mo-
delflyverisk, som nok kunne tåle at bli-
ve ,regnet igennem". Jeg har da set
såvel svævemodeller som stormodeller
monteret med rormaskiner, som var
tydeligt for små.
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Nå - tilbage til det væsentlige.
Dette skrift har 2 skemaer vedfpjet,

og på basis afdet skrevne og disse ske-
maer skulle et rormoment kunne væl-
ges.

Det skal her understreges. at det
valgte rormoment er det. som rorma-
skinen skal kunne afgite red en nor-
mal arbejdshastighed. og ikke det ror-
moment, som rormaskinen iige nojag-
tigt kan holde uden at løbe baglænsi

Jeg kan selvfølgeligt ikke a{_!-ive ga-
rantier om, at man kommer ftem til
det resultat, som man fon-enter - men
jeg kan sandsr-nliggore. at man nar et
brugbart resultat.

Nogle kommentarer til frg. 1 ogfig.2:

Fig. 1:
Skemaet baserer sig på nogle alminde-
ligheder:

Rorfladens middelkorde formodes

at være 1/4 af middelkorden på den ak-
tuelle bære- eller styreflade.

Rorudslagets størrelse ligger sjæl-
dent over 10 grader ved en max. ha-
stighed.

De anvendte betegnelser: m/s = me-
ter pr. sekund (er en hastighed). m/s =
krn/tx1/3,6.

Nm=Kpmx9,81.

Fig.2:
Dette skema viser sammenhængen
mellem rormaskiners trækarme og
ror-fladers trækarme.

Den bedste forklaring på anvendelsen
af diagrammerne må kunne gives ved
>gennemregning" ag s1 par eksempler.

Eksempel 1 er en svævemodel, og
eksempel 2 er en stormodel med motor.

Ehsempel 1:
Vi vælger en svævemodel som ud-
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gangspunkt, og vi vælger i dette ek-
sempel at arbejde med højderoret, men
en hvilket som helst af de øvrige ror-
flader kunne også have været valgt.

Det bemærkes, at ved "almindelige
modeller" benyttes fig. 1's linie AOB.

Haleplanet har en middelkorde på
120 mm og en spændvidde på 600 mm.
Dette medfører en rordybde eller ror--
korde på 30 mm og en rorbredde eller
rorspændvidde på 600 mm.

Vi antager, at denne svævemodel
skal kunne manøvrere normalt ved en
hastighed af 180 km/t. Det er nemlig
sådan, at de fleste modeller er i stand
til at opnå betydeligt hojere hastighe-
der, end man egentlig forestiller sig.

Metoden:
Rordybden frndes i fig.1, linien O - B.
En lineal lægges fra de 30 mm lodret
opad og parallelt med O - E til skæring
med de 600 mm, som er rorbredden.
Dette punkt markeres.
Linealen flyttes til dette markerede
punkt, og placeres vandret og parallelt
medA-O-B.
Der, hvor linealen skærer de 50 m/s
(som er den valgte flywehastighed) fo-
retages endnu en markering.
Linealen flyttes til denne anden mar-
kering, og lodret under dette punkt - i
en linie parallel med E - O på A - B -
frndes tallet 0,36 Nm.
Dette tal er altså det nodvendige ror'-
moment i den valgte situation.
På et rorhorn af 30 mm længde virker
følgelig en kraft pa 0.36 \mi0.03 m =
12 N.

Men man bemærker venligst, at den
regnestørrelse, som bestemmer rorma-
skinen, er de 0,36 Nm eller 36 Ncm.
Dette, når rormaskinearmen og rorar-
men har samme længde og iØvrigt står
vinkelret på såvel rormaskine som på
rorfladens centerlinie og på forbindel-
seslinien mellem rorfladens omdrej-
ningpunkt og rormaskinens omdrej-
ningspunkt.

Eksempel 2:
Her vælger vi så en stormodel med mo-
tor, og vi vælger her at arbejde med
den ene planhalvdels krængerorsfla-
de. Det bemær'kes. at t,ed stormodeller
benyttes fig. 1's linie CD.

Planet har en middelkorde på 320
mm. Dette medforer en rordybde eller
rorkorde på 80 mm og en rorbredde el-
ler rorspændvidde pa 800 mm.

Vi antager, at denne stolmodel skal
kunne manøvrere normalt ved en ha-
stighed på 744 km/t. Stormodeller fly-
ver naturligvis også hurligt. og ofte
med netop denne hastighed.

Metoden:
Rordybden frndes i Fig. 1, linien C D.
En lineal lægges fra de 80 mm lodret
opad og parallelt med O - E til skæring
med de 800 mm, som er rorbredden.

Dette punkt markeres, og linealen pla-
ceres vandret parallelt med C - D.
Der, hvor linealen skærer de 40 m/s
(som er den aktuelle flyvehastighed),
foretages endnu en markering.
Linealen flyttes til denne anden mar-
kering, og lodret under dette punkt - i
en linie parallel med E - O på C - D -
findes tallet 2,2 Nm.
Her kan man jo forestille sig, at der på
rorfladen befinder sig et rorhorn med
en dobbelt så lang virkearm som den
aktuelle rormaskines virkearm. Dette
ril resultere i. at det nØdvendige ror-
maskinemoment kan halveres, således
at rorrnaskinen kan nojes med at afgi-
ve 1.1 \m eller 110 Ncm.

]Ian kan maske komme ud for. at man
ikke kan finde skæringspunkt for ak-
tuel hastighed i arealet A - O - E.

Løsningen her er at halvere rordybden
i diagrammet og fordoble det aflæste
rormoment.

Hvis vi ville bestemme rormomen-
tet i eksempel 2, men med den dobbel-
te hastighed, kan vi dividere ror-
spændvidden med 4 og få det samme
rormoment frem, aitså de 2,2 Nm. Vi
ganger så de 2,2 Nm med 4 og får 8,8
Nm ud af det som nødvendigt rormo-
ment. Dette skyldes den aerodynami-
ske kendsgerning, at ved fordoblet ha-
stighed 4-dobles modstanden.

Kære ubekendte brokker!
Nu kan du fremstille din egen tabel

over de Ønskede konbinationer af mo-
deller og rormaskiner, ganske som du
måtte ønske dig. Og når du har glort
det, vil jeg da gerne have, at du lader
den offentliggøre i MFN.

Hobbylond Berlin '96

I november sidste år tog en busfuld
sjællændere til "H665t1und Berlin'96"
udstillingen. Ttrren var arrangeret af
en modelbådeklub i Vordingborg, men
da de ikke selv kunne fylde en bus, in-
viterede de hobbypiloter fra Syd- og
Vestsjælland med på turen.

Forwentningerne til turen var store,
så det var derfor lidt skuffende, at kun
en halv udstillingshal var forbeholdt
flymodeller. Kun et halr,t hundrede
modeller var udstillet - mange af dem
var dog både store og flotte - og kun 3
forhandlere havde små salgsboder.

Der var dog mange andre ting at se
på. Der var mange flotte og utroligt de-
taljerede skibe, og enkelte afdem blev
demonstreret i et stort bassin. Også de

fiernstyrede lastbiler i en arbejdende
udstilling blev der sendt mange blikke
imod.

PNM

Disse to herrer tiltrak sig megen opmærksomhed
med deres små gummimotormodeller. De kunne få
modellerne til ot stige og folde i en spirol og londe
i hænderne på dem selv.

Tro det eller ei. Denne udstillingsmodel er lovet of popir

35



Flyslæb??
Leif Petersen fortæller her om en
nogef utroditionel ekvipoge

I luften over Nordsjælland kan man
være heldig at se synet af et noget
usædvanligt flyvemaskinepar. En stor
svæver bevæger sig adstadigt til vejrs
med en hidsigt snerrende Kobra hæn-
gende under sig. Modellerne er Leif
Petersens selvkonstruerede 4 m store
"Jawbreaker" og Kim Forsingdals "Ko-
bra 20".

Jawbreaker'en er en fordobling af
en 2-meter selvkonstrueret svæver,
den vejer 3 kg og har et planareal på
149 dm'. Kims Kobra drives af en ef-
terhånden meget træt OS 25 FP. Pro-
pellen er en meget blød og ikke særlig
effektiv, men temmelig robust Tornado
propel.

Opsatsen er lavet af 3 mm piano-
tråd, som bare bliver hængt pa s\-æ\-e-
modellens højstartkrog sammen med
elastikken. Motorens træk holder den
på plads under flyrmingen, og svæve-
ren udløses simpelthen ved, at Kim ta-
ger gassen af Kobraens motor, hvorved
elastikken trækker motormodellen
bagud og fri.

Der er ingen problemer under flyv-
ningen. Der er rigeligt med motorkraft
på trods af den bløde og ineffektive
propel. Men det kan være en lidt hek-
tisk oplevelse at starte, da hele mole-
vitten skal håndkastes. Der er hver-
ken understel eller motorkraft til en
jordstart.

Det har vist sig, at Kim trods lang-
varige og gentagne forsøg for en gangs
skyld ikke har nogen kontrol over ekvi-
P?gen, men er tvunget til passir,.t at
følge svæveren, indtil han beslutter, åt
nu er hans model højt nok oppe, og ud-
løser ved at tage gassen.
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Hollen på Imperiol Wor Museum

Flymuseer i London
Af Ole Chrisfensen

For den warbird-interesserede er der i
London 3 museer. der bol besoges.
Royal Ær Force ]Iuseum i Hendon er
det vigtigste. Det ligger i udkanten af
London og nås nemmest med under-
grundsbanen.

Uden for museet i Hendon b1-des
man velkommen af to glasfibermodel-
ler i 1:1 af en Hurricane og en Spitfrre.
De omkring 70 rigtige fly står udstillet
i tre haller. I Hal 1 står krigsfly lige fra
1. Verdenskrigs propelfly til nutidens
jets. Fx kan man fra WWI se Sopwith
Snipe, Camel og SE5A, fra 30'erne fx
Hawker Hart og fra WWII diverse ja-

gere og fragtfly. Flyene står på gulvet,
så man kan se. hvor store de er. Et fly,
der overraskede mig. r.ar Bristol Beau-
fighter - den r-r bare stor. I hallen er oe-
:a ucist:-ie: :o.: ira pi.o:errte oE n.iasrin-
ge\'ærer og insirumenier ira i11-ene.

Sammenbl-ggei med Hal 1 ligger
Bombsquad-hallen. Derinde star bla.
fly som Lancaster. Liberator, B-17 og
Wellington. De er store i spændvidde,
men der er ikke frådset med pladsen

>Velko m slflye ne o ved He ndon

til besætningerne. Der vises også frlm.
Jeg sa en dokumentarfilm om "The
Dambusters.,.

Lidt fra de andre haller ligger
"Battle of Br-itain Hall". Her får man
virkelig mulighed for at se på de præg-
tige fly', del deltog i historiens vigtigste
luftslag. I'Ian ser bla.. at min egen fa-
vorit, Hurricane. el'ston'e end Spitfi-
ren, som den stod udstillet sammen
med i et diorama. Ved flere af flyene er
placeret voksdukker i pilotdres.

I en sal for sig selr. står navnene på
alle dem, der omkom under Slaget om
England.

Når man har været oppe og set for-
varslingsrummet, kan man komme
ind i en Short Sunderland. I den bliver
man guidet rundt og får noget at vide
om, hvad der skete der.

Har man for mange penge med, er
der rig mulighed for at bruge dem i for-
retningen med bøger, samlesæt, video-
er mm.

Imperial War Museum er et andet
museum, der bør ses. Det omhandler
alle de krige, Storbritannien har delta-
get i. Der er få store fly, men masser af
ting fra diverse krige.

Er man mere til fly og videnskab,
bør Museum of Science besgges. Det er
i 5 etager, og der bør afsættes en hel
dag til det. Her er mange flymotorer
opstillet i stilladser, så man kan kom-
me hele vejen rundt om dem. På
\'æggene i fl1'afdelingen er der montrer
med flere hundrede plasticmodeller. Af
rigtige fl1' kan næ\.nes NIE 163, den
forste Hanier. Spitfire. SE5A og 568.
De andre etager rlrmmer skibe, rrm-
fart, dampmaskiner. atomkraft og ke-
mi og er også et besøg værd.

Men husk på, at London også rum-
mer mange andre ting, og den bedste
og billigste måde at komme rundt på
er undergrundsbanen. Tilbage er kun
at ønske: God tur!
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Produktinformqtion
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Moforkotolog
Hos \\ itzel Hobbl- har ri set et nlt ka-
talog over OS motorer. Det er ikke et
almindeligt salgskatalog, da der også
er vist nogle af de mange motorer, som
OS gennem tiden har lavet.

CNC Byggesæf
I sig selr' er det ikke nogen n1'hed.
IIEN det tyske Fa. Egon Ldser CNC
design har udvidet deres sortiment af
CNC byggesæt med en lille Speed 400
racer WONDER )O(S. Den ligner
umiddelbart den velkendte model
Wonder fra SIG, men er dog mindre og
tiltænkt en Speed 400 elektromotor.

Modeldata er som f6lger: Spændvid-
de 67 cm, længde 46 cm, profrl NACA
7,57o,flyvevægt fra ca. 450 g.

Hovedparten af delene i byggesæt-
tet er CNC udfræst. Derudover med-
fplger tegning i 1:1. Begge dele med-
fører meget kort byggetid.

Hvad elgrej angår, anbefales f67gen-
de: en Speed 400 motor 6 eller 7,2Y,
Graupner præcisionsspinner, Graup-
ner Cam prop 4,7x4,7 eller 5x5, 7 stk
Sanyo 5004R celler samt Speed 400
switch eller regulator.

En model af denne type betegnes i
T)'skland som en "Acrospeedfunflybo-
denturnrumheizsuperfluggeråt", og
byggesættet forhandles i Danmark af
Electric Flight Equipment v/Jan Abel
til en pris afkr. 350,00.

De omtalte produkter har ilzhe gennem-
gaet nogen test, så eut. rosende omtale
er baseret på forhandleres eller katctlo-
gers udtalelser

Pæne sfelringe
Er du træt af pianotrådsender pa dine
understel, kan du hos Hobbr- \\:orld
købe et sæt stelringe med en pæn af-
runding. Sættene kobes i poser med 4
stk., og der følger en nogle med. Plisen
er som almindelige stelringe.

Y't;"""'\

FIW sikkerf
Multiplex har sammensat et komplet
modtagersæt under mottoet "Vær på
den sikre side med originale Multiplex
dele".

I sættet befrnder sig en akku, en
kontakt, 2 standardservoer med tilbe-
hgr og en Micro 5/7 modtager.

Sættet er set hos Witzel Hobbv.
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Her er et eksempel på, hvordon de/ene i et CNC
byggesæt posser sommen. Holeplonel og tipklod-
serne er fogel fro en Ltbelle Competion, som både
leveres i en HLG og en eleklroversion.

Wonder XXS - en siov speed 400 nodel

Til forhqndlere,
producenter og
rmportører

Her kunne også have stået omtale af
nyheder fra dit firma.

Har du et produkt, du gerne vil ha-
ve præsenteret, kan du sende lidt om-
tale og et fotografr til RC-redaktør Poul
Møller.

Se seneste dato for indsendelse for-
rest i bladet.



Nyl fro Jqmqrq
Det nye Jamara-katalog skulle nu
være til at fd fat i hos din iokale for-
handler. I kataloget kan man bl.a. læse
om den ikke helt ukendte Telemaster-
model, som Jamara leverer i flere ver-
sioner. De nyeste er Telemaster 70196
på henholdsvis 180 og240 cm spænd-
vidde. Den mindste fås både som byg-
gesæt og næsten færdig model, den
største leveres som næsten færdig mo-
del.

En anden model fra Jamaras nye
katalog er Fiash 60. der el en 170 cm
stor og næsten færdig kunstflS.nings-
model.

Priserne på or-ennærlte noieLer
må du spørge din forhanciler ont.

Robort
Avionic har nu faet importen af Robart
tilbehør. Det amedkånske firma er
nok mest kendt for sine optrækkelige
understel, som også specialtilpasses til
mange byggesæt. De mest almindelige
understel er lagervarer, og de mere
specielle tages hjem på bestilling.

Af andre spændende ting på Avionics
hylder kan nævnes Ttim Solvent og
Monokote Cleaner'Æolish fra Great

Planes. Førstnævnte får applikationer
af alm. Monokotefilm til at sidde bedre
fast, og der skal ikke bruges varme for
at sætte det på. CleanerÆolishen kan
bruges både til at rengøre en model ef-
ter endt flywning, men også til at pole-
re både film og malede overflader. Ef-
ter en sådan polering er senere
rengøringer af modellen meget nem-
mere, da skidtet ikke sætter sig så godt
fast.

r.,""d
sårjsø

2m med forhindringer
At det ikke altid er lige nemt at afhol-
de en konkurrence, frk arrangører og
deltagere et eksempel på ved SMSKs
2m-konkurrence på Stensletten forri-
ge år. Pludselig kom en stor flokrødJ-
hvidklædte ryttere galoperende tværs
over "flyvepladsen". Heldigvis blev in-
gen af hestene skræmt af modellerne,
og de slap også forbi de udlagte tove
uden uheld. 'For. - som en afdeltager-
ne sagde - "pas på ikke at skade nogen
af dem. Halvdelen af rytterne er advo-
kater!"

PNM
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Træfærdige byggesæt
Der er gennem de sidste por år kommet flere og flere mere eller mindre færdigsomlede flymodeller på morkedet.
RC+edoktør Poul Møller hor set på et of de senesl onkomne byggesæt. Def dreier sig om en Mustong possende til
en 4-5 ccm motor fro det omerikonske firmo Modeltech.

æ:
lE+]tu
€_

Valter Hansen fra Djurs Hobby har
hjemtaget en serie af Modeltechs
næsten færdigbyggede modeller. Det
drejer sig om modeller lige fra sma
skræntsvær'ere til halvstore skalamo-
deller. Et sted midt imellen befinder
den Mustang sig. som r-i har kigget pa.
Med et vingefang pa ca. 120 cm og en
4-5 ccm motor tiltaler stør'relsen man-
ge piloter, der er ude over de første par
modeller og gerne vil have en trans-
portvenlig model med lidt spræl i. At
modellen så oven i købet kan "klædes
på" som en warbird eller en Reno-ra-
cer, gør jo ikke sagen dårligere.

Byg gesætfet/sq m lesæftel
Når man i Modeltechs reklamer taler
om No-construction-zone, er det en
sandhed, der skal tages med et lille
gran salt. Kroppen, vingehalvdelene,
hgjderoret, finnen, motorcowlet og
luftindtaget under vingen er bygget og
slebet færdigt. Men som det fremgår af
fotoet af "samlesættet", er der en del
små træstykker, der skal limes på
plads, inden modellen er klar til mon-
tering af motor og radiogrej.

Meget mere end et par aftener er
der dog ikke arbejde til. Lad der så gå
endnu et par aftener med at sætte ra-
diogrej, motor, tank og hjul på plads.
Tiden, der går til beklædning, afhæn-
ger helt af, hvor mange detaljer man
ønsker på den færdige model.

Modeltechs Mustong
præsenleres på
popkossen dekoreret
som WWll-ioger.

Kroppen er lavet af letvægtskrydsfi -

ner og balsa. Haleplan, finne og vinge
er bygget op af balsa. A1le dele er ny-
deligt folarbejdet. og.- limningelne er'
pæne. Flele stecjel sel cict uci :ii. at
limr.ringer:re el lorsieerset med i1'nci
c1'ano efter siibning af modellen. Disse
steder skal have et let strog med flint
sandpapir inden beklædning af model-
1en.

En nærmere inspektion viste, at
webbingen mellem hovedbjælkerne et
par steder ikke sad helt op til ribberne.
Dette svækker vingen, og jeg ville her
lime stumper af trekantliste ind for at

få så stærk en vinge som muligt. Re-
sten af limningerne er af pæn kvalitet.
De medleverede småting som hjul,
haengsler, rorhorn, canopy, tank, spin-
ner osv. er alle af rimelig kvalitet, og
jeg ville ikke tøve med at anvende
dem. Eneste nødvendige indkøb for at
færdiggøre Modeltechs lille Mustang
er propel, motor, radiogrej og pilotflr-
gur. En så køn lille model, som
Mustangen uden de store anstrengel-
ser kan blive, bør efter min mening ik-
ke undvære en pilot i cockpittet.

Konklusion
Prisen på kr. 690.- for en næsten fær-
digblgget nodel med stort set alt til-
bebor kar-r der iklie indvendes noget
imoci. Det er nærmest forbløffende, at
det kan lade sig gore at få bygget en
model i Kina, sende den halvejs rundt
om jorden og sælge den til den pris.
Selv ville jeg ikke kunne påtage mig at
bygge den pænere, og trods den enkel-
te påtalte skønhedfejl i vingen vil jeg
ikke tøve med at anbefale Modeltechs
hurtigtsamlede Mustang 

pNM

Pokket ud ofkossen præsenlerer byggesæftet sig på nydeligsle vis.
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Der er brugl traditionelle byggeteknikker, hvor der er onvendt letuægtskrydsfi-

ner ag bolso.
Et par steder i vingen var der slusket med indlimningen of webbing. Hullerne
ved ribberne bør lukkes med bolsostumper.
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Kom
r lqd os hq'det siovt
Af Ruben Sonne

Når man som ung mode1115'er er sam-
men med de gamle rotter. horer man
en masse for-tællinger og historier om.
hvor sjor.t der var i gamle dage. Der
bliver fortalt skrøner om MouseRace,
appelsinkassefl ywning, masseflywning
og meget andet.

Misforstå mig nu ikke; men en gang
imellem bør vi have det sior,.t med hin-
anden. Ikke et ondt ord sagt om de
stævner og konkurrencer, vi har nu;
der er stor seriøsitet i dansk linesty-
ring, hvilket ses afde pæne resultater,
der blev opnået ved \.,!I i Sverige. Men
et eller andet sted savnerjeg lidt spas
og gøg1. Noget. der kan kombineres
med de aktiviteter. som allerede er i
gang.

Derfor denne smore.

Her er der så et par forslag, som jeg
gerne vil lægge frem. men også gerne
have lidt respons pa og gerne i bladet,
idet flere folk så forhabentlie vil se det.

l. 0,8 ccm combot
Samme regler som dieselcombat.
Linelængde 10,5 m.
Fri motor, men kun sugetank.

Streamerlængden biiver ii nodt til
at eksperimentere med.

Konkurrencen kunne være en til-
lægskonk til Limfiordsstævnet eller til
DM dieselcombat.

Foll.rler ska, r-ær'e itt lå gang i nog-
.e :lel. -: ,..-r- ie t-t.S-et'e. cier' .rgger'
ie::-i : S-i.::I=: - i'::cl'. S.::::C:- .f -

ciei :i'. :i;-. 't i. -:ii j-:.--rå ntrciicn-
mer en muiigheci ior at pror-e en kon-
kunence. som er billig og iklie for hur-
tig.

2. Dog-Fight
Ew. 0,8 eller 2,5 ccm
Klassen skal flyves som combat.
Der må bruges to modeller pr. kamp af
den simple grund, at en nedskydning
(læs totalt smadret model) også giver
point.
Modellen skal være skalalig en WW2
frgter.
Profil- eller kassekrop.
Fri motor, både glød og diesel, men
med sugetank.
Streamer som i F2D.

El't. kunne der gives ekstra point
for fler-motorede modeller såsom
Lockheed Lightning eller Messer-
schmitt 110.

En mulighed ville så være at kåre
årets dog{ighter.

Som en lille oplysning kan jeg for-
tælle, har jeg lavet tegninger til 6 små
(0,8 ccm) dogfrghtere, og disse er selv-
følgelig tilgængelige (skum + udv. sty-
retØj).

Det var et par forslag til lidt sjov i
gaden. Jeg håber, at det kan inspirere
andre til at bruge fantasien.

Lad os mØdes i cirklen til lidt "fis &
ballade".

HI-HI, skynd dig,
vi skruer londingsstellef af

og slipper den løs igen.

Vinterhyggel
Vinteren er beklageligvis den tid på
året, hvor r-i ikke flywer så meget. Det
skyldesjo, at der som regel er ret koldt
udenfor, så hvis man vil fl;.we, må man
som regel finde et el1er andet, der kan
flyve indendgrs.

Prøv at forestille dig, at du starter
din 10 ccm stunter inde i stuen - oh,
rædsel!! Derfor er der her lidt inspira-
tion for den legesyge farlonkel eller
storebror, som ikke kan leve uden fly.
Samtidig kan disse små letvægtere tje-
ne som lidt eksperimentering med ae-
rodynamik.

En kort byggeuejledning :
1. Kroppen laves af de flamingobak-

ker, som mange fødevarekæder sæl-
ger kød eller grøntsager i. De tegnes
over på et passende stykke og
skæres ud.

2. Vinger og andet tilbehør klippes/-
skæres ud af alm. karton. Husk di-
verse slidser til ror etc.

3. Delene skubbe sammen og kan evt.
fæstnes med lim eller tape. Hvis der
bruges lim, er det en god id6 at lave
en test på et stykke affaldsflamingo
for at se, om limen ødelægger det.

4. Sæt lidt vægt i næsen, så tyngde-
punktet ligger ca. som angivet på
tegningen.

5. F15'lll

Tegrinqer-ne pa næste side viser nogle
aicie fl1-. som jeg har lavet. De kan med
garanti aile fl1re. Den-idover kan der
sagtens lar-es andre og storre modelier.
Fantasi er nogleordet her. Disse mo-
deller blev brrgt til en emneuge for 6.-
7. klasse på Sunds skole i foraret, så
børn med lidt fingersnilde kan sagtens
lave og flyve med dem.

God forngielse!
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>Modelfly skql smqdrestt
rDe glæder sig til qt smqdre deres modelflya

- med de er desværre qutentiske!

Uanset hvad man har talt med journa-
Iisten om, så er det altid ham, hans re-
daktør eller redaktionssekretær, der
sætter overskrift på artiklen, og det er
ikke altid, at den er, som vi kunne øn-
ske den.

Men hvordan tackler man så pres-
sen? Hvordan får man en pressemed-
delelse optaget i den lokale avis? Og
hvordan forbereder man sig til et in-
terview i den lokale TV-kanal?

Der er ikke nogen standardsvar til
disse spgrgsmål; men der er nogle få
grundlæggende regler, som det er
værd at kende til og at f61ge.

Pressemeddelelsen
For at en journalist skal fatte interes-
se for netop dine/jeres informationer'.
skal materialet være kort. inforrnatirt
og fremsendt 1-3 uger, for det onskes
bragt.

Spørg på bladet, hvornår der er
deadline, og hvem materialet skal sti-
les til.

Teksten skal være skrevet i tredje
person.

Det er vigtig at udelade VI og VO-
RES, ligesom fagudtryk skal undgås,
da hverken journalist eller læsere ken-
der vores fag-terminologi.

Teksten må meget gerne være op-
bygget som en pyramide, dvs. atjour-
nalisten kan afkorte pressemeddelei-
sen, uden at det går ud over meningen
med det budskab, I vil have bragt.

Start med det vigtigste. Derefter
kan man fortsætte med en uddybning
af stoffet, og til slut kan man skrive no-
get om kommende aktiviteter.

Det vil være en god id6 at lade en ik-
ke-modelflyver gennemlæse teksten.
Det vil give en mulighed for en neutral
tilbagemelding om, hvorvidt teksten er
forståelig, eller om der er noget, som
skal rettes, så det budskab, dull øn-
sker at bringe, bliver perfekt.

Den bedste tekst er den, som jour-
nalisten kan bringe uden at rette i det
fremsendte materiale.

Husk også dato og afsender samt
adresse og er,'t. oplysning om, hvor en
fra klubben kan træffes, hvis en med-
arbejder fra bladet ønsker flere oplys-
ninger eller endnu bedre at lade pres-
semeddelelsen illustrere med et eller
flere fotos.

Det vil også være en god id6 at kon-
takte journalisten nogle dage efter, at
bladet har modtaget pressemeddelel-
sen. I vil derved få en god mulighed for
at skabe personlig kontakt og for atju-
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Følgende overskrifter er ikke fremmende for vore interesser:

l.tanlg

stere eller udbl-gge materialet. )Iulig-
ris kan der ogsa skabes grundlag for et
inten-ierv.

Når pressemeddelelsen er skrevet
og fremsendt, skal I huske at orientere
klubbens medlemmer, så også de er
klar over den omtale, der vil komme i
det lokale blad.

Det kunne jo være, at en fra bladet
kendte et medlem fra klubben. Det vil
være kedeligt, hvis dette medlem ikke
kendte til pressemeddelelsen og der-
med kom til at udtale sig på en uheldig
måde, så journalisten på den bag-
grund undlod at bringe pressemedde-
lelsen.

lnterview tilTV
Heller ikke her er nogen facitliste, men
det følgende kan være nogle gode reg-
ler at holde sig til:
1. Spørg om, hvorfor netop du er valgt

til at deltage.
2. Spørg om, hvor lang tid det vil tage.
3. Prøv at lave en aftale om det, der

skal tales om.
Hvis der foreligger en aftale om for-
løbet, og den bliver fraveget afjour-
nalisten i en negativ retning. kan
man godt tillade sig at sige: "Det har
vi ikke aftalt at tale om, så det kan
jeg ikke besvare nu."

4. Hvilke ting har interesse?
Her er der en stor mulighed for at
præge indslaget - det erjo dig, der er
eksperten.

5. Hvad er journalistens mål?
Her får du en fornemmelse af jour-
nalistens holdning til vores interes-
se - er den positiv eller negativ?

6. Forsøg at finde ud af, hvem der også
skal deltage.

7. Er der mulighed for at medbringe
modeller og hvor mange?

Når optagelsen er i gang, b6r fglgende
iagttages:
1. Forstå spørgsmålet. Få det eventu-

elt gentaget.
Har du brug for en tænkepause, er
det en god id6 at få spørgsmålet
gentaget. Herved vinder du tid til at
finde den rigtige besvarelse.

2. Undlad fagudtryk; forsøg med ord,
som bruges i daglig tale, hvis det er
muligt.

3. Bevar roen. Lad dig ikke forstyrre af
omgivelserne.

4. Tænk på din fremtoning. Vær dig
selv.

5. Tal sandt.
6. Husk at sige det først, som du me-

ner er r'æsentligst.
7. Pas pa ikke at komme med påstan-

de. som det kan være vansketigt at
bevise.

8. Vær kritisk. Undlad hellere at be-
svare et negativt spørgsmål; det kan
gøres ved at sige: "Det vil jeg gerne
besvare ved en senere lejlighed..

Hvis der er tid til det, kan man afslut-
te med en generel orientering om de
planer og aktiviteter, der er i klubben,
og hvor man kan frnde den.

sHR I 1996

Nyt frq

Jeg har tidligere skrevet, at der på ver-
densplan er 7.L70 medlemmer af LSF.
På nuværende tidspunkt er der 727
LSF-medlemmer i Danmark.

Men hvem er det så, der gennem ti-
den er blevet medlemmer af LSF her i
landet?

Vi bringer her en oversigt over med-
lemmerne med deres danske LSF-
nummer og med den/de grader, som de
enkelte piloter har erhvervet:



Naun

Dan Mosgaard
Per Jensen
Orla Abildgren
Preben Nørholm
Per Larsen
Helge Juhl lladsen
Knud Jensen
Christian }losgaarci
Arnth Jepsen
Niels Hassine
Knud A. Hantmeken
Ib A. Weiste
Klaus Host
Bent Christensen
Bjørn It'og
Harry Nielsc.n
Anker Christoffersen
Søren Niell-.on
Jens Hamnieken
S.A. Sch. Steffensen
Jørgen Bjolrr
Gunnar Bryde Hansen
Frits Steiiense
Verner Skot Hanser-r
Jørgen Brab.v \ielsen
Hans Olsen
Børge Bang Jensen
Ludolf Pedersen
Robert \iang
Jørgen Granor-
Arvid Aagaald
Knud Moller
Kurt Larsen
Peter Frank
Henry F. Fredenksen
Jens Buthler Jensen
Erik Jeppesen
Svend E. Nielsen
Kaj Norman Nielsen
Otto Knudsen
Jan Hackhe
Flemming Sangild
Niels Roskjær
Jan Sangild
Ib Knudsbo
Henrik Thomsen
LeifPetersen
Ole Lindhardt
Torben V. Petersen
Erik Frank
Mogens Møller
Henrik Hvidtfeldt
Claus Tønnesen
Jens Pedersen
Kjeld SBrensen
Jan Albert de \\rit
Torben Dan
Hans R. Gronne
Kim Boll Jensen
Kim Kongsbæk
Niels E. Glad Jensen
Erik Olsen

Dunsk Grad
LSF nr.

1x
9a
.t \
-1 x
5x
6x
7x
8x
9x

10x
11 x
12x
13x
74x
15x
16x
17x
18x
19x
20x
21 x
22x
23x
24x
25x
26x
onLt 

^28x
29x
30x
!1

32x
.) ) \

't,1 \

'-: :\-

I Grctd II Grad III

t\

X

x
x
x

X

X

X

X

skal bruges til retur-porto og fotokopi-
er, til:

Steen Høj Rasmussen
Tljørnehusene 20
2600 Glostrup.

Du vil derefter modtage et skema samt
en oversigt over det, du skal gennem-
føre for at opnå grad 1, som er meget
let at gennemføre.

Når du har gennemført grad 1, sen-
der du det udfyldte skema samt en A4
konvolut med dit navn og adresse til

Bruno Christensen 63
Henrik Schubring 64
Ivan Lassen 65
Henrik Larsen 66
LeifLykke Vestergaard 67
Jesper Nielsen 68
Jess Lynggaard 69
Gerhard Lauritsen 70
Jens Erik Holm 77
Knud Hebsgaard 72
Phiiip Emborg Jensen 73
Mads Hebsgaard 74
Klaus Untrieser 75
Poul Erik Linnet 76
Peter Bose 77
Torben Krogh 78
JØgenAnker Simonsen 79
Kennet Hagel Nielsen 80
Hans L.D. Christensen 81
Peer Henriksen 82
Erik D. Christensen 83
Hans-Erik T. Larsen 84
Kjeld Pedersen 85
Hans Peter Christensen 86
Steen Høj Rasmussen 87
Preben Jensen 88
Kenneth Petersen 89
John Olsen 90
Torben Laursen 91
Michael Hgj Rasmussen 92
Claus Reinke 93
Torben Rasmussen 94
Lars Rasmussen 95
Hans J6rgen Jensen 96
Niels Wagner Sørensen 97
Klaus Petersen 98
Soren Bolet 99
Borge }laltensen 100
T,rlbcn Christensen 101
E. rr':i \eCer':aard 102
.l-.:: tl:--l-,.:.rs=it 103
,l=-:=l .l=::S=r- 101
.irri Cil:-.ters;:: 105
Han: E. H:.nser 1Ll6
Claus ]Iatniasen 10;
Jesper }ladsen 108
Finn Nielsen 109
Stig Christensen 110
Lars Henrik Sørensen 111
Flemming Jensen 712
Villy Christensen 113
Stig Riber tI4
Mich. Holm Christensen 115
Jan Hansen 116
Poul Møller lI7
Lars Nielsen 118
Ole Blomseth 119
Morten Munkesø 120
Erik Sørensen I21,
Allan Mouritsen 723
Bjarne Feldsted 124
KimVoulundAndersen 725
Finn Dahl Hansen 726
Inge Lykke Dam 727

X

X

X

x
x

Steen Høj Rasmussen, og du modtager
derefter et flot diplom i A4 format samt
et n)-t skema til grad 2. Husk denne
gang to 5-kroners frimærker.

Du er så medlem af den verdensom-
spændende LSF-organisation, der som
allerede nævnt tæller over 7.170 mo-
delsvæveflwere.

LSF er ertnon profit organisation -
derfor er det nødvendigi med lidt bru-
ger-betaling.

Happy LSF-lift!
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Ud over de her næ\'nte. der på nu-
værende tidspunkt har opnået med-
lemsskab af LSF ved at gennemføre
fgrste grad, er der- mange. der har re-
kvireret skemaer, sa der er mange fle-
re LSF-medlemmer pa \ ej.

Vil du også være medlem af LSF? I
så fald er spørgsmålet blot. hr-ordan du
får fat på et LSF-skema.

Det er meget let. Du sender en A4
konvolut med dit navn og ad1'esse sam-
men med tre 5-kroners frimærker. som
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Referaler
CL-flywning

cL vM 1996
F2D Combot

Søndag d.2I/7 1996 var vi en flok gla-
de danskere, der tog til Norrktiping i
Sverige for at deltage i F2D Combat
Verdensmesterskabet. Der viste sig at
være ikke mindre end 60 deltagere for-
uden os tre danskere, Ole, Henning og
Allan. De første par dage gik med grej-
check, indskrivning til konk'en og et
par kolde fra kassen.

Da der først var konkurrencestart
om onsdagen, var der jo rigelig tid at
tage af. Panikken bredte sig alligevel
så småt, da vi tirsdag besluttede os for
at træne lidt (afprøve grej). \ri floj alle
foruroligende langsomt. Seiv mine
gamle old-motorer kunne folge med.
Ole havde en ny motor, der lige skulle
køre lidt inden konk'en, og det viste sig
at være meget lidt, idet den allerede
stod af i f6rste flyvning. Efter adskilli-
ge bandeord og et eftersyn på motoren
viste det sig, at det bare var stiften til
gløderørel, der havde løsnet sig! Pyhh.
Selve konkulrencen viste sig aL køre
rigtig godt. Svenskerne havde ret godt
st1'r på det. Det eneste, vi kunne klage
over, var modstanderne. De var FOR
GODE. Der blev fløjet noget virkelig
godt Combat i løbet afde par dage, som

Del donske combolhold ved VM

stævnet varede. For os danskere gik
det sådan, at Ole vandt et par gode
kampe og tabte derefter forst til den
for-henr-ærende r-erdensmester og der-
næst til den nur'ærende tllenln Jo-
nes og \iiacheslav Beliaer'). For Hen-
ning gik det lidt bedre. Han vandt tre
kampe, tabte 6n og blev disket i den
sidste (Henning - man må altså ikke
lave manØwer, før kampen er fløjtet i
gang!l).

For Allan gik det hverken værre el-
Ier bedre, end at han havde to vundne
og to tabte kampe, da vi nåede til en-
den. Men en lille ekstra bonus blev det
da til: En arm i gips!!

Og så lige et godt råd: Lad være med
at stikke fingrene i en combatpropel,
der kører med 30.000 omdr./min.l

(Fofos: Allon Korup)

I den høje ende på pointtavlen var
der flere kendte navne at frnde; men
den store overraskelse var nok Dmitri
Bazulin. en mssisk iunior, der frk 2.-
pladsen imeilem Baliaev (1) og Loet
Wakkerman (3). Der var faktisk ikke
mindre end 9 juniorer i combatklassen
i år, så der kan ventes mange svære
forhindringer fremover. Det er altid
svært at se nye folk komme til

Selv om vi måtte forlade Sverige
uden præmier, måtte vi indrømme, at
det havde været en rigtig god konkur-
rence, både hvad angår organisation
og alle de velflyvende piloter, og til
sidst, men ikke mindst, de danske roli-
gans, der var mødt op med flag og det
hele. TAK TIL JER ALLE!

Ælan Korup

Resultotliste
F2A Speed
1 Parram6n Sarrate Luis
2 Kostin Sergei
3 Fedotov Konstantin

21 Lyhne-Hansen Niels
47 Jørgensen Carsten

I alt 51 deltagere

46

304,0 3rt,2
305,3 0,0
298,3 0.0

Hold
1 Rusland
2 Frankrig
3 Storbritannien
:

18 Danmark

I alt 24 nationer

ESP
RUS
RUS

DEN
DEN

0,0
0,0

303,0

279,6
0,0

290,2
0.0

0.0
0,0

377.2
305.3
303,0

290,2
0,0

Forberedelse lil komp. Henning i komp
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ryqld

81
83

WibergAage DEN
Ludwigsen Hendk DEN
Mortensen Leif O DEN
Horsted Jesper Jun DEN

I alt 86 deltagere

Hold
1 Kina
2 USA
3 Franloig

20 Danmark

I alt 29 nationer

F2B-vinderne i

på podiet. l

F2C Teant-Race
1 Pennisi Roberto,lRossi Andrea ITA
2 Nazin YurilVorobiev Oleg RUS
2 Magli Marc?irazzini Elvis ITA

I alt 50 deltagere

Hold
1 Rusland
2 Italien
3 Storbritannien

I alt 20 nationer

Vinderne of F2C

F2B Stunt
1 Han Xinping
2 Walker Paul
3 Fitzgerald David

F2D Combat
1 Beliaev Viacheslav
2 Bazulin Dmitri Jun
3 Wakkerman Loet

13 Forbech Henning
22 Bjerager Ole
22 Korup Allan

I alt 65 deltagere

Hold
1 Rusland
2 Tlskland
3 Holland
:

6 Danmark

I alt22 nationer

(wch)cHN 3.264,5
usA 3.128,0
usA 3.077,5

2.772,0
2.585,0
2.536,0
2.353,5

3.220,5
3.754,5
3.726,5

2.837,0
2.757,0
2.608,0
2.524,5

3.048,0
3.t02,5
3.077,0

3.148,5
3.070.0
3.072.0

3.069,0
3.063,5
3.023,0

6.217,5
6.t72,5
6.149,0

2.837,0
2.757,0
2.608,0
2.524,5

':ri.

3.14.8
3.23.2
Disq

3.2r.6
3.27.5
3.22.7

70 Laps Disq
3.23.0 3.20.8
3.21.8 Disq

3.25.7 7.18.1
3.34.8 Disq
Disq Disq

RUS
RUS
NED

DEN
DEN
DEN

wLwwwwLwwwL
www
LWW
LW
WL
L
L

wwwwwwwww
wwLwwLwLw

F2D Junior
og helt til høire

senior-vinderne.



Hvqd er min ret?
Og hvqd er min pligt?

Delle kon synes en nogel krypfisk overskrift i et tidsskrift som Modelflyve Ny[ RC+edoktør Arrld Lorsen har prwet
of somle.nogle punkter, som muligvis kon være til hiælp for nuværende og kom'mende bestyrelsesmedlemmer, revi-
sorer, udvolgsmedlemmer og dirigenter.

Alene i RC-unionen er vi over 100
klubber med hver sin lille eller store
besty'r'else. Dette skulle give et poten-
tiale på ca. 1.000 læsere, som måske
kan være interesserede i, hvad man
egentlig går ind til, når man bliver
valgt til en bestyrelse.

Tillidserhverv - onsvqr
Enhver, der påtager sig et tillidshverv
- f.eks. som betyrelsesmedlem eller
som dirigent ved en generalforsamling
- bør vide, hvilke pligter han/hun er
pålagt, og hvilke rettigheder der til-
kommer ham.

Bestlr'elsesmedlemmer kan pådra-
ge sig ansvar for trufne beslutninger,
for indgåede aftaler og for handlinger,
hvor der er sket skade, og hvor man
har handlet i strid med loven.

Men uanset denne regel har der i de
flere hundrede ar, hvor der har været
foreninger i dette 1and. kun være me-
get få retssager, hvor det er endt med
straffe eller erstatningsansvar.

Bestyrelsen er onsvorlig
En bestyrelse er ansvariig og kan iklie
bare forholde sig passiv og kun tage
stilling til, hvad den får forelagt. En
bestyrelse har pligt til selv at tage ini-
tiativ, hvor de mener, at der er noget,
der ikke er, som det skal være.

Uvidenhed er ingen undskyldning;
den, der påtager sig tillidshverv, skal
også kunne leve op til tilliden, ellers
må han/hun forlade tillidsposten.

Yderligere er det en besty'relses
pligt at vurdere en revisors arbejde.
Dermed menes der ikke, at bestyrel-
sen skal optræde som en ekstra revisi-
on. Bestyrelsen er iøwigt berettiget til
at stole på, at revisor gør sit arbejde
rigtigt. Såfremt bestyrelsen ikke frn-
der revisors arbejde tilfredsstillende,
må den pålægge revisoren, hvad
han/hun el-t. yderligere skal foretage
sig.

Bestyrelsen bør også følge budget-
ter og investeringers rentabilitet (hvor
godt forrentes klubbens/foreningens
papirer).

Er du stærkt uenig!
Man kunne forestille sig, at et besty-
relsesmedlem er stærkt uenig med den
øvrige bestlr'else om et eller andet
spørgsmål og beder om at få det ført til
protokols. Denne handling er ikke al-
tid nok til at kunne fralægge sig et an-
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svar. Man bør derimod tage konse-
kvensen, tage sit gode tØj og nedlægge
sit hverv i bestyrelsen.

Normalt kan en bestytelse ikke
gøres ansvarlig for forkert forwaltning
af klubbens aktiver. Den kan derimod
hænges op på, hvis man f.eks. har la-
vet et urimeligt fejlskøn, og der er truf-
fet afgørelser på et utilstrækkeligt
grundlag eller af uvidenhed.

Tovshedspligt
Det må fastslås, at der ikke er nogen
generelle regler om tavshedspligl for
bestyrelsesmedlemmer i foreninger/-
klubber. Der kan derimod udarbejdes
regler for bestyrelsesmedlemmers ret
og pligt til at udtale sig. Reglerne må
fastsættes i bestyrelsens forretnings-
orden, hvis en sådan findes.

Formonden
Medmindre vedtægterne tillægger for-

manden særlige befpjelser, er forman-
den blot at betragte som ethvert andet
bestytelsesmedlem.

Bestyrelsens formand vil normalt
være den, der indkalder til bestyrel-
sesmøde; men er der ikke fastlagt no-
gen bestemt procedure, kan ethvert
bestl'relsesmedlem gøre det.

Normalt vil formanden være ordsty-
rer ved bestyrelsesmøder, men han har
ikke noget krav på at indtage denne
stilling. En bestyrelses flertal kan til
enhver tid vælge en anden i betyrelsen
til hvervet. I det hele taget er det fler-
tallet, der bestemmer i en bestyrelse.

Morqlsk forpligtigelse
Ingen i en bestyrelse kan tvinges til en
personlig arbejdsindsats, men man
har en moralsk forpligtigelse. Et be-
styrelsesmedlem er naturligvis beret-
tiget til nårsomhelst at nedlægge sit
hverv.

Besfyrelsen og generqlforsqmlingen
Generalforsamlin=en er' ai'ils:= r\1-
dighed. Den iii derior :.,.,r:.:-: ":i:.:.=
træffe beslutninger i etnlen ;:.:;:-:--
de. Der kan dog r-ære risse forholci. ier
ikke kan ændres - selv ved r-edtægs-
ændringer - uden at aile er enige heri.
Valget af revisorer bør altid ske pa en
generalforsamling. Det er ikke rigtig
at overlade det til best;'relsen at anta-
ge en revisor.

Man kan kalde revisoren generalior-
samlingens tillidsmand.

Økonomiske forpligtigelser
- ekskludering
Bestyrelsen kan ikke uden rjiere
pålægge foreningsmedlemmer okorro-
miske forpligtigelser. En kontinEent-
forhøjelse skal derfor altid forelæeees
generalforsamlingen.

Adgang til ekskluder-ing iflg. r'ed-
tægterne skal altid forstas sadan. at
bestyrelsens afgørelse skal indbringes
for generalforsamlingen.

Regnskobet
På den ordinære generalforsamling
skal årsregnskabet forelægges med be-
styrelsens indstilling og godkendelse af
regnskabet, og det skal være forsynet

:rei levisols pategaing. Bestyrelsen
5,..-:: :-:-i. hciialde lii ekstraordinær
--=i-=l':-l l-.-.1:-::-:. I::f t'def er behOv fof
r:-

Dirigenfen
B:i- ::: 'rrcilnær'og en ekstraordinær
:e:-.r.iir,rsamling ledes af en dirigent.
De: -r-L.estFelsens opgave at have sik-
re: s:g et emne til dirigenthvervet,
:ren det star forsamlingen frit for at
-''ælse en anden blot ved simpelt stem-
neflertal.

En dirigent kan i øvrigt afsættes på
et hvilket som helst tidspunkt afgene-
raiforsamlingen (ved en mistillidsaf-
stemning).

Dirigenten er ikke blot ordstyrer,
men er også forhandlingsleder, idet al-
le formaliteter - både om behandlings-
måden og afstemningerne - afgøres af
ham og afham alene.

Dirigenten skal ubetinget adlydes,
så længe han indtager sin plads. Mid-
let mod en dårlig dirigent er at afsætte
ham.

Før mødet bør han gøre sig bekendt
med den dagsorden, der skal behand-
les, og det er en ubetinget pligt for ham
at følge foreningens ve dtæ gter.



SM F3B-høisfort

De skol lære det, fro de er små

Leif Wittenborgs søn klor med læderhondsken på
foran formands flolle kunstflyvningsmodel.

(Foto: PNM)

JM Skrænt

F6lgende modeller blev anvendt:
4 x Ellipse 2V
2 x Ellipse 1

1x Ellipse 2T
1x Comet
1 x Spark V
1 x T6n6r6 special

796L
7940

7703
7645
7408
7206
7188
7t54
6884

I

Expert Cup
31. august 1996

NFK Expert Cup 1996 blev afholdt
med 7 deltagere. Der skal derfor lyde
en opfordring til a1le, som har et RC
svævefly om at deltage. Man behøver
ikke at være expert for at deltage, selv-
om navnet antyder det!

Konkurrencen fandt sted ved Store
Karlsminde skreenten med vinden 30
grader skråt på, desværre. Dette be-
sværliggjorde landingen en del, hvil-
ket Ren6 og Finn måtte sande i 3. run-
de, hvor de begge landede uheldigt og
matte udgå.

Det blæste 6-8 m/s, hvilket aftog til
4 m/s. Alt taget i betragtning var det
langt fra perfekte skræntforhold, men
dog lige for alle. Dagens hurtigste flyv-
ning blev fløjet af Brian med 51.13 sek.

Resultaterne blev som følger:

Brian Dylmann NFK
Jesper Jensen SMK
Jan Hansen SMK
Kim Forsingdal NFK
Søren Helsted OMF
Rene Madsen NFK
Finn Gude NFK

6900
6570
6531
6016
5763
248L
2403

SMSKs lnfernqfionole
Post Konkurrence 1996

Efter at have oplevet en bBlgedal, hvad
angår interesse for vores 2m postkon-
kurrence, er det glædeligt, at flere pi-
loter har deltaget i år. 4L blev det til i
alt, og udefra kom piloter fra New Zea-
land og USA.

Vejret på Sjælland var meget svin-
gende både på 1. dagen og på reserve-
dagen. SMSK nøj på, reservedagen, og
beklageligvis kom lri tidt sent i gang,
hvilket medførbe, atvrrøg ind i blæse-
vejr senere på dagen. Med lidt bly i bu-
gen var det dog muligt at komme lidt
frem i vinden og gennemføre.

Resultof:
Jesper Jensen, SMK
Søren Krogh, SMK
Niels-Ejnar Rasmussen, BMC
John Rasmussen, BMC
Jan Hansen, SMK
Morten Christensen, EMK
Brian Dylmann, NFK
Henrik Andersen, NFK
Søren Helsted, OMF
Ren6 Madsen, NFK

Referaler
RC-flywning

Lørdag den 18. maj 1996 var der mødt
10 mand op til den årlige F3B hØj-
startskonkurrence på SjæIland hos
NFK. Oprindeligt havde 14 mand til-
meldt sig, men formentlig på grund af
udsigten til regnvejr mødte ikke alle
op. Hele morgenen havde det støweg-
net, men meteorologerne lovede tor-
vejr op ad formiddagen, hvorfor der
var de bedste forhabninger for dagen.

Klokken 10.00 r'ar det stort set
holdt op med at regne, og konkurren-
cen blev startet op. I første runde lag-
de John fra BMC hårdt ud ved at score
1998 point skarpt forfulgt af klubkam-
meraten Niels-Ejnar med 1910 point.
Anden runde vandt Niels-Ejnar med
1908 point, Jesper fra Sønderborg fik
1888. T[edje runde blev suverænt vun-
det af Jan med 2000 point.

I anden runde drillede vejret, og det
begyndte at regne, netop som termik-
flyvningen blev startet op. AIbrydelsen
blev brugt som spisepause. Efter pau-
sen startede konkurrencen igen, men
da var der kommet for lavthøengende
skyer. Først klokken 16.00 kunne kon-
kurrencen fortsætte, da det var klaret
lidt op.

KI. 18 var der bler.et fløjet 3 runder,
og det blev besluttet at stoppe konkur-
rencen, idet alle var godt trætte - også
af vejret.

Resultot:
Jan Hansen, SMK
John Rasmussen, BMC
Niels-Ejnar Rasmussen, BNIC
Jesper Jensen, SMK
HenrikAndersen, NFK
Brian Dylmann, NFK
Søren Petersen, Odense
Rene Madsen, NFK
Kim Forsingdal, NFK
Finn Gude, NFK

1,. juni 1996

Om det var sidste års mange forsøg på
at afvikle JM Skrænt, eller det var et
stort F3B stævne i Sverige, der var år-
sagen til, at kun 4 piloter mØdte op, vi-
des ikke.

\ri fik en god dag med masser af flyw-
ning. 15 rrrnder blev det til. \rinden
kom fra en s1-dlig retning og med en
sgke på 5-10 nr,'sek- De forste 8 run-
der blev fløjet på et afsnit af ,,S1-d-

skrænten", som ikke før er brugl til
konkurrence. De resterende blev gen-
nemfdrt på det sædvanlige sted.

Jørgen og Klaus havde en ret tæt
kamp om dagens hurligste tid (Jørgen
48,22 og Klaus 48,75)

Resultot:
Knud Hebsgaard
Jørgen Larsen
Klaus Untrieser
Preben Nørholm

13862
13400
13302
72732

ALS.CUP I996 F3B

11. september 1996

Så frk vi også overstået dette års Æs
Cup, som var årets sidste F3B konkur-
rence herhjemme. Vi var 10 deltagere;

3880 det har der ca. været til alle 5 konkur-
3877 rencer i 1996, og det må siges at være
3860 eodt i forhold til året før.

39?9 Det skal også siges, at der var delta-
iliå gere fra 5 forskellige klubber. Vejret
;åli var frnt solskin og 8-10 meter vind fra
#6å nord., så forholdeie var gode. Der blev
2826 fløjet5 runderkun afbrudt afet parli-
2055 nesprængningerogringr"idderpølser.



Fro SMSKs 2n posfilyvning.

Vi har indtryk af, at mange har gået
rundt og lurepasset og kigget på vejret
for at kunne komme med i konkurren-
cen. Denne entusiasme er glædelig at
se i en tid, hvor 2-meter konkurrencer-
ne har det lidt svært. Vi i SMSK er i
hvert fald glade for den opmærksom-
hed, vi har fået med Den Internationa-
le Postkonkurrence i år.

Først og fremmest tillykke til Henrik
Nedergård med 1. pladsen. Henrik
kvitterede med ikke mindre end 4225
points. Henrik kommer fra Hjørring
Modelflyveklub, som normalt giver os
andre konkurrence til stregen.

Jesper Jensen fra Sønderborg, som
blev nummer 2, et også en gammel
kending i denne konkurrence. Jesper
ligger med 4106 points særdeles lunt i
svinget. Det giver stoftil eftertanke, at
man skal over 2000 points i begge run-
der for at blive til noget i postkonkur-
rencen, men imponerende er det.

Michael Christensen (også fra
Hjørring Modelflyveklub) blev num-
mer 3. med 4056 points. Tillykke også
til Michael med den flotte indsats.

Det glæder os meget, at den første
kvindelige pilot har deltaget i postkon-
kurrencen. Velkommen til Gitte og til-
lykke med din 27. plads.

Vi er lige blevet koblet på Internet. Det
er vores tanke, at flyveregler og resul-
tatskemaer på forskellige sprog skal
kunne downloades fra vores homepa-
ge. Dette burde kunne skabe lidt flere
kontakter i fremtiden. Flyweresultater
mener vi dog stadigvæk bør komme til-
bage med posten med kontrollant-sig-
natur.

Er der nogen, der har gode forslag
til postkonkurrence over Nettet, vil vi
naturligvis gerne h6re dem - vi er nem-
lig selv lige startet og har ikke så man-
ge erfaringer endnu.

SMSK
(Sj æIlands Modelsvæveflyveklub)
Morten Munkesø
E-mail: Morten_Munkesoe_smsk@dk-
online.dk
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Den lnfernqtionqle
Postkonkurrence
Resultotliste:

1 Henrik Nedergaard,
Hjørring Mfk.

2 Jesper Jensen,
Sønderborg Mfk.

3 llichael Christensen.

(Foto: Morten Munkesø)

4225

4106

+
5
6
'i

19
20

2l
22

Hjon'ing }Ifli. 4056
Jens Larsen. Osti_r'dsk R C ]I{k. '1051
Jan Hansen. Sonderborg \If},. i913
Ole Blomseth. Hjorring \Ifli. 3763
Svend E. Laursen
Østjydst WC Mfk.

8 Per Johansen, Mfk. Gudenå
9 OIe Kristensen, Haderslev RC

10 Morten Jørvad,
Østjydsk R/C Mfk.

11 Bjørn Jøwad,, ØstjydstR/C Mfk.
12 Søren Helsted, Odense Mfk.
13 Keld Hansen, Sønderborg Mfk.
14 Morten Munkesø,

Sjællands MSK
15 Leif V. Andersen, Haderslev RC
16 B. Leeves. Nerv Zealand
17 Henrik Nielsen. Sjællands IISK
18 Laust Petersen.

Østjydsk R/C ]Ifk.
Bo V Hansen, llfk. Gudena
Finn Rasmussen,
Langelands Mfk.
Ian Douglas, U.S.A.
Bgrge Thorup, Mfk. Gudenå
Jakob Skrydstrup,
Sønderborg M{k.

24 Torben Møller, Odense Mfk.
25 Allan Bindeballe,

Østjydsk FYC Mfk.
26 Jørgen M6ller, Sønderborg Mfk.
27 Brett Robinson, New Zealand
28 Carsten Holm, M{k. Gudenå
29 Gitte Jensen, Sønderborg Mfk.
30 Hans J. Kristensen,

Haderslev RC
31 Anders Andersen,

Langelands Mfk.
32 Steen Hgj Rasmussen,

Sjællands MSK
33 Hans J. Ejlersen,

Langelands Mfk.
34 Per Nymark, Mfk. Gudenå
35 Bjarne Felsted, Langelands Mfk.
36 D. Ackery, New Zealand
37 Horace Bounds, U.S.A.
38 Jesper hansen, Langelands M{k.
39 A. MacDonal, New Zealand
40 Per Staarup, Sjællands MSK
41 N. Patel, New Zealand

3734
3713
3646

364r
3638
3617
3460

3430
3348
3202
3189

3182
3 118

3108
3081
3065

3012
2993

2970
2959
2830
2738
2729

2416

2370

2339

2295
2294

2098
t948
1935
t642
t6].2
t\t1

RC-unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modeiflyvning 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, vil automatisk få oversky-
dende beløb refunderet i næste års kontin-
gentopkrævning.

Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., fomand.
Tlf. + Fax: 59 32 71 40.
Arild Larsen, Mf. Århus, næstformand,
Jørgen Holsøe, KFK.
J6rgen Kaae Hansen, Mf. Arhus.
Erik Nymark, Anow Toftlund Mik.
Steen Hpj Rasmussen, SMSK.
Jens Larmn, Østjysk M{k.

Sportsudvalget:
Steen H6j Rasmussen
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup
Tli + Fax: 43 45 17 44

St1'ringssgrupper:
Å1r:ry'7-r nrirrg:

Tom Jakobsen
Taastrup Vænge 55, 1.mf.,
2630 Taastrup
tlf.42 52 45 52

Suæuemodeller:
Torben Rasmussen
Mårwænget 40, 8850 Bjerringbro
tlf. 86 68 83 67

Skalamodeller:
Leif Poulsen
Neptunvej 38, 8723 Løsning,
tlf.75 65 77 71.

Helikoptermodeller:
Bcnthc Nielsen
Anlundr,ej 4. 7321 Gadbjerg
tlL 75 88 5.1 5,1

Hobbyudvalget:
Torben Møller
Hjulets Kvarter 262, 5220 Odense SØ
t]f. 66 15 58 69

Flyveplads-udvalget:
Erik Nymark
Bakken 23, Fynshav
6440 Augustenborg
tlf.74 47 45 47

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvej 13, Ttrne,4000 Roskilde
tlf.42 13 89 85

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandved
Llf.53 75 67 02
Tlf. tid: alle hverdage mellem
kt. 17.00-19.00

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 63 \9
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
Lørdag og søndag LUKKET



FORELøBIG STÆVNEKALENDER 1997
Kunstflyvning
Ved deadline var der ingen opiysninger fra styringsgruppen.

Helikopter
22-23/3 Dommerkursus.
79-20/4 Fyns \Iesterskab. Fredericia Modelflyveklub.

Se indbl'delse.
7-8/6 SjællandsMesterskab,KalundborgModelflyve-

klub.
5-1317 Helikoptersommerlejr,Falkon.
30-31/8 Jysk Mesterskab, Falkon.

Udenlandske konkurrencer F3C
9-lI/5 Grænse Cup, Griteborg.
4-14/9 WM. $'rkiet.

Skala
26/4 Dommerseminar, Årslev Model Flyveklub Fyn.

Ulrik Ltitzen. Tlf. 65 97 44 80.
25/5 Skalatræf, Filskov/Jylland.

Leo Eriksen. Tlf. 75 80 10 16.
3715 Skalatræf, Fyn.

Tidspunkt og sted er endnu ikke fastsat.
7/6 Skalatræf, Falken/Sjælland.

Tommy Jensen. Tlf. 53 68 19 37.

28-2916 Skalaweekend, Aarsler'Æ1'n.
Ulrik Lritzen. Tlf. 65 97 44 80.

23-2418 DM Skala, alle klasser. Sandmosen/Jylland.
Bjarne Pedersen. Tlf. 98 24 08 07.

Udenlandske konkurrencer
30/8-7/9 WM Jet modeller, Wroughton, Airbase, UK.

Stig Andersen. Tlf. 86 28 54 25.

SvæveflSrvning
Ved deadline var der ingen oplysninger fra sty'ringsgruppen.

Yderligere oplysninger kan fås hos de respektive styr-ings-
grupper.

Stævnekalenderen er udarbejdet efter styringsgmpper-
nes oplysninger.

Der tages forbehold for ændringer.
20. december 1996

Øwige arrangementer
77-I8/5 Fan- og Tirrbine-træf, MFK Falken,

Stig Andersen, 36 28 54 25.
9-10/8 Fan- og T\rrbine-træf, Holstebro Mfk.,

Stig Andersen, 36 28 54 25.

Orientering
fra

RC-Unionen

Ir"ti*r"nfqntskqbs-
RC-unionens årlige ordinære repræsen-
tantskabsmøde frnder sted lørdag den 15.
marts i Korsør.

Indbydelse vil blive udsendt i form af en

"Kluborientering", s5 du skal spørge i din
klub for nærmere information.

I den forbindelse vil vi minde om, at det
er medlemstallet i klubberne, som på ind-
kaldelsestidspunktet er afgørende for, hvor
mange stemmer klubben er berettiget til.

Vær opmærksom pa. at det kun er de
medlemmer som har betalt kontingent til
RC-unionen for 1997. som bliver optalt, og
som er stemmeberettigede.

Løst og fosf
Den 2. dec. 1996 udsendte sekretariatet
2.836 stk. giroindbetalingskorl. og hører du
til dem, der ikke har reageret pa vor opfor-
dring med hensyn til betalingsdato, sidder
du nu med et Modelflyve N1t. som du ikke
har betalt for. Du nasser pa dem. der har
betalt, og for at spare sekretariatet for me-
re arbejde, så betal nu, eller meld dig ud.
Du har ingen forsikring, når du ikke har
betalt. En udmeldelse foregår pa nojagtig
samme måde som en indmeldelse: enten
skriftligt, pr. telefon eller pr. fax. TAK!!

.{f de udsendte 2.836 giroindbetalings-
kor't har 60 mediemmer meldt sig ud, og 12
r-1. e e r i::i:::eld: s:cien udsendelsen. 14 giro-
.; :: ::': '.: :re: r.:;f n:i O:te:-ninqen:
:---.::.: .---:''i=.',=::i: :-.- -.ll=ssen. Den
l, -i'.'t i-: -.:.' ::-=i.=:.::.:. -. = :''.i-betair i'or 19v, . o5 i=r e: :9 ) : r-:io:ic..
incl. de 1-1 meri ubck-ndi .:.dr.....

Vi har en bon til dem. der bl.a. bruger
Homebanking. Det er et absolut krar'. at
man overholder datadisciplinen, d.r'.s.
skriv OY nr. (medlems nr.) og fulde navn;
f.eks. kan man ikke skrive "Søren - RC-uni-
onen 97o.

Ved et stort detektivarbejde mellem Gi-
robank, anden bank og sekretariatet lykke-
des det efter flere timers arbejde at få iden-
tifrceret "Søren". Husk det nu - pas på da-
tadisciplinen.

Kluborientering

nr.Sog6isammendrag.
Hvis du ønsker det uddybet mere, kan du
henvende dig til din kontaktmand, som
gerne skulle have referaterne i fuldt om-
fang, eller de skulle være opslået i klubhu-
set.

Oofølonino fro
då sidire f møderz
Der arbejdes stadig med ideer orn, hvordan
vi skal få solgt vores ret store restoplag af
jubilæumsplakaten. Forslag er meget vel-
komne.

Der er nu indkøbt en ny udstillings-
stand, som er meget let at transportere i
forhold til den gamle. (Den gamle udstil-
lingsstand er til fri a{hentning til den klub,
som kommer først). Det blev aftalt, at hver
styringsgruppe og hobbyrrdvalget skulle

komme med forslag til udstillingsstanden,
men deadline er overhovedet ikke blevet
overholdt, hverken den 1. eller 2.

De ekstra frekvenser, som vi havde s6gt
om. ]rar ri fået alslag på: begrundelsen ken-
cles ikke offrcielt.

Lendsmodelflrr edagen: Grrndet den
nrrge;i1siiitning lra klubberne til landsmo-
deii15'eciaeen besluttede bestyrelsen, at
RC-unionen fremover ikke skal engagere
sig i afi-iklingen.

RC-unionens obligationsbeholdning er
nu blevet ombyttet til nl e serier.

Methanol: Miljøstyrelsen har anmodet
RC-unionen om at træffe aftale med lands-
organisationen FSR-Denmark om, at med-
lemmer af FSR kan købe methanol hos RC-
unionens forhandlere. Formanden kontak-
ter FSR med henblik på at forhandle de
økonomiske rammer for en aftale, uden at
det skal danne præcedens for uorganisere-
de medlemmer, f.eks. modelbilskørerne.

Kluborientering nr. 5/96
Bestl'relsen vedtog, at repræsentantskabs-
mødet i 1997 afholdes en lørdag i stedet for
en s6ndag. Datoen er fastsat til lørdag den
15. marts 1997 k1. 10.00.

Bestytelsen besluttede, at man vil frem-
sætte et forslag om gt juniorkontingent for
de 10-16 årige på kr.125,- om året
incl. Modelflwe Nl'b.

Sportsudualget
Det besluttedes, at RC-unionens kørsels-
takster fremover skal være i overensstem-
melse med Statens kørselstakst II (pt. 1,25
kr. pr. km. Ved samkørsel ydes ekstra 0,50
kr. pr. km.

DMF IIS MFN
Den kampagne, som RC-unionen førte over
for de godt 1,30 biblioteker, som ikke havde
Modelfllwe Nyt, var ikke en succes, men
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heller ikke helt en fiasko. 4 biblioteker har
foreløbig reageret på vores tilbud.

Det r.edtoges, at annoncer til ,Ops1u*.-
tavlen" ikke må benyttes af professionelle
hobbforhandlere.

Sekretoriatet:
Da det er svært for mange at finde RC-uni
onen i teiefonbogen, skal RC-unionen sta
som.: Modelflyveforbund. Dansk: RC-unio-

Budgethontrol:
Der er igen sØgt Friluftsrådet om et gene-
relt lilskud på kr. 40.000.

Salgsafdelingens omsætning blev drøf-
tet. Det vedtoges at forsøge med forskellige
tiltag for at 6ge omsætningen, hemnder en
anden form for annoncering af salgsartik-
ler og tegninger.

Flyu eplads og for sikring sudu alg
Der er i 1996 godkendt 3 nye pladser og 1

stormodelplads. Der er givet tilladelse til B

opvisninger uden for godkendt flyveplads.
Der har ingen forsikringsskader været i

1996.
Ans6gningen om at benytte Fl5,westati-

on Vandel til modelfllweaktiviteter er endt
med et delvist afslag.

Vedr. stormodelpladser: Bestemmelsen
om, at der skal være mindst 10 krn fra en
stormodelplads til nærmeste offentlige fl1-
veplads, er ophævet.

Homepage på WWW blev igen droftet.
Bestyrelsen er enig om, at vi på sigt skal
kobles på internettet, men at tidspunktet
endnu ikke er kommet.

Hobbyudualget
Stormodel- og certifikatseminarer: Det blev
besluttet, at der skal a{holdes nve semina-
rer tii foråret.

Sportsudualget
Mulighederne for optagelse i Dansk
Idrætsforbund undersgges.

Referater og lignende fra de forskellige
styringsgrupper bør så vidt muligt indsen-
des på diskette.

Bestyrelsen opfordrede Sr'ær'est:-rings-
gruppen til at gøre mere for at markedsfore
RSD-programmet.

Sekretariatet
Mediemstallet pr. 31/10-96 var 2.845 excl.
200 restanter.

Sekretariatet har nu fået et fernarkiv.
Bestyrelsen rnener fortsat, at det er for dyrt
at tilslutte sig BS. (Betalings service).

Ren6 Sørensen, MFK Woodstock, har
overtaget videogruppens styring fra lll-
1997.

Euentuelt
Der er nu solgt 96 eksemplarer af Klub-
håndbogen.

Der er fremsat ønske om, at der i RC-
unionens regi arrangeres en rejse til et af
de engelske flymuseer. Der arbejdes videre
med sagen (max. deltagere 35-40 medlem-
mer).

Kluborienterinq nr. 6/ 96
(Sportsudvolge't)

Orientering fra Grupperne:

Skala
Der er kommet 3 nye dommere. Seminaret
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i Billund havde 25 deltagere. Der spores en
stigende interesse.

Der er planer om, at vi for fgrste gang i
en del år r.il deltage i internationale kon-
kurlencer'.

Stæuel-ltrr'rt
Der har været 20 nationale konkurrencer.
Der har været NM i F3F i Hanstholm

Der er planer om, at F3B piloterne del-
tager i \A4.

Kunstflyuning
Der har været 5 nationaie konkurrencer.
Der har været dommerkursus i Herning
med stor tilslutning.

Der planlægges nye dommerkurser - et i
Jylland og et på Sjælland - af en dags va-
righed for nye og nuværende dommere.

Helikopter
Ved EM i Finland fik holdet en flot 3. plads.
Der har været afholdt dommerkursus i Fil-
skov med 14 deltagere.

Der er planlagt nye dommerkurser samt
deltagelse i Grænse Cup i Gøteborg og Eu-
ropa Cup i Østrig.

Huordan får ui fat i juniorer? ?

Der bør produceres en video, der hcnvender
sig til de unge. der går på ungdomsskoler-
ne. sammen rned det tn'kte miiterialc. r'i
nu laciel ovel til alle :rfdelincsleCele lor
kommunelnes ungdomsskoier og iJubber.

Huordan oges interessen for uor hobby, hos
cJe etab le re de modelfly u ere?
Skalagruppen har udarbejdet et meget flot
og grundigt materiale, der henvender sig til
de etablerede modelfly'vere, der ønsker at
bygge/flyve skala.

Det er også meningen, at vore hobby-
handlere skal udlevere en folder, der er la-
vet med henblik på lidt øvede modelflywere.

Materialet kan rekvireres hos skala-
gruppen. 

Al

Orientering fra
Svæveflyvnings-

gruPPen

F5B regler
I F5B er distanceopgaven udridet fi'a 180
sekunder til 300 sekunder med vilkning fra
7lI-97 og to år frem. I samme andedrag gi-
ves der i stedet for 10 point pr. ben nu kun
6 point pr. ben.

I F5B-10c er distanceopgaven ogsa udvi-
det fra 180 sekunder til 300 -.ekunder, og
også her er point pr. ben reduceret til 6.

Batteribegrænsningen, der for var 10
stk. sub-C celler er ændret til max 600 g
batterivægt.

Da F5B-10c (den skal nok hedde F5B-
600) kun er en provisorisk klasse. kommer
denne sidste aendring nok kun til at gælde
for 1997.

Fælles for disse regelændringer er, at de
er blevet kuppet igennem af italienerne.
Der bliver arbejdet kraftigt på at føre klas-
serne tilbage til det, de var før.

F3B regler
I Tlzskland, der er det største FBB-land, er
varighedsopgaven - med virkning fra og
med 1997 - ændret {'ra en 7 minutters fl1v-
ning til en 10 minutters. Det vides endnu
ikke med sikkerhed, om EURO-TOUR'en
vil blive berørt af ændringen, men det lig-
ger fast, at regelen tidiigst kan indføres i de
offrcielle regler fra og med 1999.

F3B EURO.TOUR
Som tidligere fortalt har de store åbne in-
ternationale F3B konkurrencer i 1997
været samlet i en TOUR, hvorfra der er
fundet en samlet vinder.

Danmark har været meget flot repræ-
senteret i disse konkurrencer lige fra den i
Italien over en de1 afde tyske til den sven-
ske konkurrence. Det er meget flot og i vir-
keligheden også den bedste - og maske ene-
ste måde - for vore piloter at blivc bedre på.
Samlet endte Jan Hansen pa en flot 10.-
plads, og der var desuden 2 danske piloter i
top 20 ud afover 100 deltagende piloter.

Udtogelse
På de respektive landshold, der skal i akti-
on i 1997, iigger:

\,M-F3B - "World Air Games"
l. .Ian Hansen
2. Jesper Jensen
3. ,John Rasmussen
4. Soren l{logh
5. Niels-Ejnar Rasmussen

NM-F3F
1. Knud Hebsgaard
2. Brian Dylmann
3. Jan Hansen
4. Jesper Jensen
5. Jørgen Larsen
6. Klaus Untrieser

5993 p.
5986 '

5955 "

5933 "

5876 "

2997 p.
2950 "

2947 "

2922 "

2B7l "

2863 "

Orientering
fra

Skalagruppen

Skolo weekend??
I MFN nr. 6/96 blev det i referatet fra DM i
skala omtalt, at vi arbejder på at lave en
skala-weekend.

Vi kan nu fortælle lidt mere om denne
weekend.

I stedet for at arrangere det sædvanlige
skala-seminar i Biilund kunne vi tænke os
at udvide seminaret iidt, således at det
strækker sig over en weekend. Vi opnår
dermed at få bedre tid til de forskellige ak-
tiviteter, det være sig både flyvning, prøve-
bedømmelser og hyggesnak. Hvis der er in-
teresse for det, kan vi også arrangere "for-
træning til DM". Det betyder også, at del-
tagerne selv kan bestemme, om man vil
deltage en enkelt dag eller begge dage.

Styringsgruppen vii sgrge for, at der er
skaladommere til stede.

Yderligere vil vi invitere erfarne skala-
piioter fra både ind- og udland, således at
der kan hentes inspiration både ved deres
flywning og også ved at tale med dem.



Piloftræf på Amqger rl
CclMET

H
Søndag d. 16. marts 1997 kl. 10.00-15.00
Skelgårdsskolen med:

. Hobblforhandlernes stande

. Udstilling af piloternes egne modeller

. Bedommelse af modeller og præmier

. Live demonstrationer afiet- og stiernemotorer

. Seminar om el-fl1wning

. Film

. Præsentation af forskellige byggeproiekter

. Noget om flyslæb

. Loppemarked

. Cafe

Vi tror, at ovenstående emner vil give et interessant træf,
og snakke om det, vi er fyldt op af- flywningl
Fly.v, kor eller sejl til Amager søndag den 16. marts!

RC-UNIONEN

afholder Modelflyveklubben COMET det årlige træf pa

"s+-

og frem for alt kan vi her på kanten af en ny sæson mødes

MODELFLYVEKLUBBEN COMET

Orientering
fra

Jet Danmdrk

Hvor mange modelflywere i Danmark ved,
at der er noget, der hedder Jet Danmark?
Jeg har en formodning om, at de 30 med-
lemmer ved det; men ellers er det nok tvivl-
somt, hvor mange der gor det. Derfor vil jeg
her kort beskrive, hr,ad Jet Danmark står
for.

Jet Danmark er en interessegruppe, der
beskæftiger sig med bygning af og flyvning
med modeller, del drives af en fanmotor el-
ler en turbine. Det er der i sig selv ikke no-
get n1t i, for det har folk gjort i mange år.
Men grunden ti1. at r-i har lavet en lille in-
teressegruppe. er. at ri vil udveksle erfa-
ringer med hinanden og dermed fremme
jet-fl yvningen i Danmalk.

Det er nemlig ofte -.ma ting, der udgør
forskellen på succes og fiasko - ting, man
ikke vidste, eller ting. man ikke havde reg-
net med kunne være af betl'dning for ens
succes. Hvad er det bedste pa markedet?
Hvad bruger de erfarne jet-piloter af hard-
ware i deres modeller? Hr-ilken model skal
jeg købe, hvisjeg skal have noget. der bare
dur og ikke koster en bondegard? Dette er
bare nogie af de spørgsmal. der kan r'ære
aktuelle, hvis man vil begl'nde at fln'e med
jetfly. Alie disse spgrgsmal og meget andet
kan man få svar på, hvis man henvender
sig til et medlem af Jet Danmark.

Vi prøver ligeledes at sende information
ud ti1 medlemmerne. Det kan være infor-
mation om stævner i udlandet eller måske
oplysninger om nye produkter eller bygge-
sæt på markedet. Det er jo ikke altid, at im-
portører og forhandlere er så flinke til at
sende produktinformation til dette udmær-
kede modelflyweblad, selv om der direkte er
en rubrik her i bladet, der hedder "Produk-
tiniormation

Defud,r\at' alTanget'er ti t|lrf og -ctie\L
:.-:' r--:i-- - -.i:.'i-:. 'J: i i..:. i.rrs. l:r\'flts. .Lt

i+:- -i'r::-:...r ::::-::: : ::.i.: :, 1 ci:.:. d f:::
og turbiner : 19y;. e: p-.- {=--:ni og et i
.I_rlland. JIrr dei i.:i ciu -.=.. , :r r :l;\lc
kalenderen her i bladet.

Pa vores møde i Holstebro i augrst 1996
har vi vedtaget, at Jet Danmark skal have
en kontaktperson. der kan svare på spØrgs-
mål fra interesserede modelflywere eller
måske formidle kontakten videre til et Jet
Danmark-medlem, der bor i nærheden af
den interesserede. Det er Stig Aldersen,
som har påtaget sig denne opgave.

Så hvis du har spørgsmål, du mangler at
få afklaret, eller kunne du tænke dig at
være medlem af Jet Danmark, så kontakt

Stig Andersen
Torsh6jvænget 106, Kolt
8361 Hasselager
Trf. 86 28 54 25
Fax: 89 48 93 55

Slig Andersen med høns Soob Griben,

Indbydelser

-

Fynsmesterskqbet
i Helikopter

Og igen i år vil vi forsøge at overtale hob-
byhandlere til at komme til stede og præ-
sentere deres skala-ting.

Vi forventer også at kunne tilbyde over-
natningsmuligheder for deltagere, der ikke
selv har telt/campingvogn.

N{en alt dette vil blive
mere i indbvdel-"en.

beskrevet nær-

Leii'Poul-.en

1. afd. afDM 1997
Den 19.-20 april

Fredericia Modelfllweklub indbyder her-
med til FM i helikopterflyvning. Stævnet
afvikles på Fredericia Modelflyweklubs fly-
veplads, der ligger med tilkørsel ad en blind
grusvej fra Egumvej Iige vest for Fredericia
Bryggeri. Der vil blive sat skilte op ved de
relevante indkørselsveje fra motorwejen
m.v.

Vi starter med briefrng lørdag kl. 09.00,
og der fl1wes i alle tre klasser: FAI, Sport og
Populær - husk nye regler for 1997, som
kan rekvireres fra styringsgruppen. For
FAI piloterne gælder dette stævne som sid-
ste udtagelse til \rAlI i 1997 samt som udta-
gelse til EM 1998.

Startgebyr: kr. t25,-
Tilmelding og el't. aftale om at campere

til Leo Henriksen på tlf. 75 56 34 35 senest
den 13. april.

Vi sørger for salg af pølser, øl og vand.
Der kan camperes på pladsen eller - af-
hængrgt afvejret - på en plads ca. 500 me-
ter fra flyvepladsen. I begge tilfælde vil der
være mulighed for at få både 220 og 12 Y
strøm.

DJ



Linestvrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation fbr rnodel-
flyvning med linestyrede modelfly.

Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aero-
klub (KDA) og F6d6ration Aeronautique In-
ternationale (FAI).

Årskontingentet er fbr 1996. 270.- kr. 1br

direkte medlemmer.

N{edlemsskab kan ogsa opnas gennem ind-
meldelse i en af de klubber. der er tilsluttct
unioncn.

Nærnrere oplysninger helom fås fra

Linestyrings Unionens sekretariat:
Henrik Bentzen
Hedegårdsvej 29. 1. tv.
2300 København S

rlf.3t 5-5 40 7t

Unionsformand:
Niels L;,hnc Hansen
Gormslej l-l
70E0 Borkop
tlf.75 86 62 i9

Linestl ringsredaktor:
Carsten S. Jorgen:err
Tornhojparken l3
9220 Aalborg Ø
ttf.98 15 14 l8

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Steffensen
Elmevel 25
4140 Borup
ttf.5'7 52 68 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Almavej 8

9280 Storvorde
tlf. 98 31 91 98

Sommerlejrudvalg:
Henrik Benzen
Melstedvej 6

2770 Kastrup
rlf. 31 51 44 l0

DM-udvalg:
Ole Bjerager
Kildegårdsvej 5

Slagslunde
3660 Stenløse
rlf.42 18 38 87

PR-udvalg:
Age \\iiherg
Sondergardsr ej 30
7.100 Hernrng
rll. 97 l0 97 .r7

Konhunence

Fllwedagskonkurrence
Høst Øst
Kjoven Open
Limfiordsstævnet
Stunt Hose + indvielse
af asfaltbane i Herning

Sommerlejr

Hedeslag
DM
Høst Vest
KM
Høst Øst

Sted

hjemmebane
Amager Fælled
Amager Fæl1ed
Alborg
Herning

Oksbø1

Grindsted
Amager FæLled
Alborg
Amager Fælled
Amager Fælled

Klasser

alle stopursklasser
Alle
Alle
Alle. minus DC
F2B beg. Eks.
Oldtime og
asfaltklasser
Alt. hvad hjertet
begærer
DC F2D
Alle minus DC
??

Æle
Alle

Fødselsdog
1997 er året, hvor Aviator Modelflyweklub
fylder 60 år. Derfor vil der blive gjort ekstra
ud af Limfiordsstævnet, hvor begivenhe-
den bliver fejret. Endnu en god grund til at
møde op tii Danmarks absolut stærkeste
konkurrence.

Det bliver spændende at se hvad "de" di-
-qker op mcd i år.

Tillskkel

Streqmere
Alle ved, hvor surt/besr'ærligUstort arbejde
det er at lave streamere, så derfor er mu-
ligheden der nu for at købe dem færdigla-
vet.

Den mulighed har for så vidt været der
iænge, men nu tager Jesper Buth initiativ
til at købe et parti hos Thomas i .1-ekkiet.
Interesserede kan henvende sig til Jesper
Buth. Jo flere vi køber,jo biiligere bliver det
sikkert. Prisen vil ligge et sted mellem 5 og
10 kr. pr. stk.

lnternef
Som Ijo sikkert a1le ved, er CL Unionen re-
præsenteret på Internettet, og det har alle-
rede gives sig udslag i en henvendelse. Det

lvder måske ikke af så meget, men når ved-
kommende allerede havde bygget modellen
ogkun savnede nogleJ der kunne "lære ham
opu, synesjeg da det er flot.

Jeg har ligeledes modtaget en mail fra
Just Engines i England, der sælger diesel-
motorer til line og RC. Interesserede kan
henvende sig til mig, så kan de få den 2 mi-
nutter efter cller med gammel dags post (2
dage):-t)

Adresselisfe:
Henrik Bentzen: bentzen@datashopper.dk
Jesper Buth Rasmussen: jbu@kmd.dk
Carsten Simoni Jgrgensen: csj @nv. dk
Steen Lysgaard: sal@post5.tele.dk

WWW:
www. datashopper.dk\ -bentzen\cl.htm

DM i dielselcombot
AJholdelse af DM i dieselcombat har altid
foregået i Jylland, men der er indkommet
et forslag om at skifte mellem landsdelene,
således at Jylland har DM i diesel de år,
hvor "det store DM" er i København og om-
vendt.

Kommentarer til ovenstående udbedes.

Stævnekqlender for 1997
Dato

6. april
13. april
25.-26. april
17.-18. maj
31.maj-1juni

5.juli-12 juli

17. august
23.-24.august
?? september
21. september
5. oktober
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\ \'r Fritflyunings-Unionen
\--l

Danmarks eneste FAI anerk.ndte
fritfl ywningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1996:
Seniol aiO kr". 'l incl.
Junior lio in ) forsikr.
Inl.l'o-medlcrl 150 kr. J
Abo. FF-\\-T 250 kr.
A,IF-NYT 210 kr.
FAI Licens 200 kr.

Frilfll r'nings--\j t i ]Iodelflyue-Nyl er unio-
nens offrcielle medlemsblade.
Meddelelser. forslag til Landsmødet etc.

betragtes som vzerende udsendt til med-
lemmerne. nar de har været offentliggjort i
medlemsbladene.
Modelflye-Nyt udkommer i månederne fe-
bruar, april, juni, august, oktober og decem-

bet Fritfll,unings-Nyf udkommer efter be-
hov 4-6 gange årligt.

Ijnionens adresser
Formand Jens Borchsenius

Kristensen
Skalborgvej 4, Rørth
8300 Odder
tlf. 86 56 07 54

e-mail: 100776. 1403@compuserve.com

Kasserer Allan Ternholm Jensen
Bredgade S0. 2. tn.
6900 Skjerr
tlf. 97 3; -1rl Lri

Næstforrnand Hugo Emst
Ægirsvej 3S

7000 Fred.-cia
tlf. 75 92 92 9j3

Økonomi Karsten Kong-.ss6
medlem Degnebaklien 22

Mgersted
4100 Ringsted
tlf. 53 62 57 03

e-mail: karsten.kongstad@post3.tele.dk

Redaktør SimonJonassen
Daddelkrattet 5, 1. th.
6705 Esbjerg Ø

tlf.75 47 07 0L
e-mail: sij@esbkomm.dk

Distriksleder FrankDahlin
VEST Gjerager 7

6880 Tarm
tlf.97 37 24 42

Distriksieder HenningNyhegn
ØST Industrivænget 28

3100 Hillerod
rlL .12 26 35 25

Udtagelses- PeterBuchs'ald(formand)
komite Jens B. Kri:ten,.en

Tom Oxager
Karsten Kongstad
Erik Knudsen
Lnrik S. Hansen

Materialer JørgenKorsgaard
Ahornrveg 5. Eliund
D-24983 Handeu'itt
Tlskland
t]f. 0049 4608 6899

Tegn obonnemenf på
Modelflyve Nyf og fo blodet til

tiden i hele 1997
Snyd ikke dig selu for glæden ved ot fa uodelflp,e Ny' med posien

hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnement!
Abonnemenfsprisen for hele 1997 (i olt 6 numre) er kr. 

.l89,-.

Bestil ved ot udfylde og indsende nedenstående kupon.
Som obonnent fbr du tlr"ndt blodet med posten umiddelborf efter
udgivelsen - du slipper for ot gå forgæves i blodkiosken, når blodet
er udsolgt.

Pos på dine blade
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;tolklemmer - der skol

ikke limes, >hulles<< eller klippes for ot få blodene til ot sidde fosi,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.

-somlebindenå 
er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.

På forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<<.

De leveres i fem flotte ftrver - husk ot krydse of på bestillingssedlen

herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi hor des,rærre mottet indføre et ekspeditionsgebyr po olle ordrer
under kr. lOO,-. Ekspeditionsgebyrei er kr. I O,- og gor iil dækning of
portoudgilterne ved udsendelse of bestilte blode og mopper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

Hvis du ikke vil klippe i blodet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkorr!

r
Hermed bestiller ieg:
n Abonnementfor 1997

(i olt 6 blode),
pris kr. 189,-

stk. somlebind å kr. 7 5,-
i forverne:
tl blå fl gul n grøn [1 rød n sølv

Årgong 95, kr. l5O,-
Argong 94,kr. 125,-
Argong 93,kr. 125,-
Argong 92, kr. I00,-

Beløbet vedlogi i check

Følgende enkeltnumre (saet kryds) d kr. 34,50:

Nr. I Nr.2 Nr. 3 Nr.4 Nr.5 Nr.6

1 986:
1987:
I 988:
I 989:
I 990:
l 99l:
1992:
I 993:
1994:
I 995:
1996:

Ved køb for under kr 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
på kr I 0,- til dækning of po*oudgifter Uden for Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.
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Donsk Modelflyve Veteronklub
T slutlet Donsk Modelflyveforbund

v/ Erik Knudsen
Amagervej 66 . 6900 Skjern

Tlf. 97 3517 67

Opslogstqvlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets
læsere til ikke-lorretningsmæssige
købs- og salgs-annoncer for modelfly og
tilbehør til modelfll'r'ning. Annoncer
for andet bliver brutalt smidt i pa-
pirkurven. Samme omfangsrige depot
bliver også endestationen for ulæselige
annoncer, annoncer uden navn og af-
senderadresse på selr'e annoncemanu-
skriptet og lignende.

Redaktoren far aflob lor sine frustra-
tionel ved at slette alle iolnel lor ro-
sende omtaie aide udbudtc eilEnter. li-
gesom han lorkorter rned hard ranC.
hr-is lejlighed b1-der sig.

Til gertgæld er attrtottcernc grotis.

Annoncer
des til:

Opslagstavlen skai sen-

2.000. 1 OS Max 61 SFN heli u. karb. kr.
500. 1 OS Max 61 V bagudst, kr. 900. 1 ny
Vebra 91, kr. 900. Vario 4-b1. hoved. m. glas-
bl. kr. 800. Vario 2.-b1. rigid hoved. m. tunge
glasbl. kr. 800. Varios hvide mekaniksæt m.
skråtskårne tandhjul og delta-hoved, kr.
3.000. Ny JR nej 120 gyro, kr. 1.000. Futaba
gyro FP-154, kr. 700. Consept 30 mm, Super
Tigre 34 he1i, 5 servoer, gyro, batteri, modta-
ger, Jet Ranger og Huges 300 kroppe og en
masse tilbeh., kr. 4.500. Div resonanspotter,
kobling, hvirvelskive, medbringer, senoer,
Sullivan starler, Skyfox sideplader m. tragt
o.m.a.
Ønskes: 1MC 18 Gunnar - 31 67 24 81

Købes: 2 stk. mikroservoer Futaba 5-133 el-
ler Graupner C-341.

Flemming Cohn - 38 60 39 16

Sælges: Færdigbygget, nøjagtig skalamodel
af svejtsisk hjemmebyggerfly "Colibri MB
2 . skala l:3. spr'. 180 cm. bemaling som ori-
ginalfl 1'et. lul dt s æt te gninger, byggevejled-
ning samt pilotdukkel i skala 1:3 medf., fly-
veklar vægt 5,5-6 kg. egnet motor: 15 ccm fr-
retakt. Video afforste flyr.ning kan beses hos
undertegn. Kr. 2.000. SIG Piper J3 Cub byg-
gesæt, spv. 180 cm, kr.200.

Carsten JBrgensen - .16 49 93 60

Sælges: Mirobo BeIl.222, aldrig fløjet, kug-
lelejer overalt, komplet m. 5 stk. 3001 servo-
er, 120 BB g1'r'o, Graupner modtager, OS
Ma-x 61SFN, 7H karburator trærotorblade -

glasfiberblade, kr 9.500.
Rene Rasmussen - 20 76 11 17 140 51 87 95

Sælges: Flyveklar Fokker DR.1 stormodel
(se MFN 4196 s. 40) m. ekstra propel, kr.
16.000. Sky'flex 2000 el-drage m. motor, kr.
450. OS 160 Surpass m. tænding, kr. 4.300.
OS 35 ccm BGX 1, kun tilkørt, kr. 1.800. HP

Gold 10 ccm, kr. 600. Futaba FC 18
m.udv. 16 modeller + 2 kanaler, 1700
mAh akku, kr. 1.600. 2 stk. nye 12 kg
servoer å kr. 300. 1 ny't sæt el-optr. un-
derstel (Giezendanner), kr. 600. Futaba
Micra modtager FP-R7R 7-kanals, kr.
300. En del nye træpropeller i forsk.
ston'. samt lamineret i to far"ver, hør på
prisen.
Dieter Taninte - 53 61 51 91 120 73 94 51

Sælges: N5. færdigsamlet Shark 40 502
heli. m. 40 motor og gyro. kr. 2.800. 1 stk.
brugt Enya 604C, kr'. 400. 1 stk. påbeg.
Bipe Special biplan. 140 cm, færdig krop
og skumplaner, kr. 800.

Leif- 86 59 19 07

Sælges: robbe CM-Rex 35 MHz compu-
terradio, sender og modtager, PCMÆPM
m. bæresele og alukuffert, kr. 1.150. Uf
fe Sommer - 75 33 27 67

Sælges: 2 stk. O.S. 4-takl, I gammel,
men mek. ok 90, kr. 500. 1 næsten ny 48,

Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme

Annoncer til Opslagstavlen i næste
nummer skal være redaktionen i hæn-
de senest den 20. februar

Sælges: Schliiter Long Ranger, usamlet, kr.
1.500. Vario Hughes 500E, nysamlet, kr.
900. Vario Ærwolf m./optræksserwo, ny, kr.
2.500. robbe Pro-kopter, ny usamlet, kr.
4.500. 1 sætVarioglasblade, kr.700. Sitaha-
leb1ade, kr. 80. 2 sæt træ-hovedrotorblade å
kr. 100. 1 ombygningssæt 4-takt til Graup-
ner, kr. 500. 1 ny OS Ma-x 91 surpass, kr.

Det er oltid en god id6 ot studere

MODELFLWE NYT'S
onnoncer, før dv hondler!

BREV

Ti ds skriftet Modelfl yue
Nørrevænget 3
DK-57 62 V. Skerninge
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kr. 850. Iuar - 42 48 51 00

Sælges: LazyBee m. OS 25 motor, Sim-
prop PCM 20 8 kanals radio, kr. 4.000.
Ny RC robbe CM Basic Superfunction
anlæg, 5 kanals modtager,4 stk. Futaba
servoer, kompl. m. akku, kr. 2.500. Ny.
flweklar Billv Højvinge, spv. 180 cm, kr.
1.000 Jørn - 98 31 92 14.

KøbesAånesl Topflite AT-6 tegning og
byggevejledning.

Henrik - 42 95 32 50 (eft. 17).

Nvt



åffi
Thunder Tiger

Motor-depot in Danmark

AVIONIC
Frichsvej 25

"Symbol of Excellence
Winner 1996"

Forhandles af

8464 Galten
MULTIPLEX
radio control systems, models and accessories

... Jot real pleasste in modelling!

MULTIPLEX Modelltechnik GmbH ' Neuer Weg 15 ' D - 75223 Niefern



GALAXY SK{L.{B\'GGES,{T
\lu'tan_q P-51D. \p\. l9l cm 1671,-

Chipnrunk DHCI. spr. i83 cm . , 1496,-

.\cltr kunrlilr r er. rpv, 1 86 cm 1679,-

Trproon. spr. 1 15 cm 695,-

GOLDBERG SKA.LABYGGESÆT
Chipmunk. spv. 163 cm . . 1185,-

Erna 300, spv. 173 cm 1519,-

Liltimate 10-300. spv. 137 cm . 1549,-

AEROTECH SKALABYGGESÆT
Alle .skala l/8 (uwltugen B-17 og koruster)
Spittire Mk IX. spv. 143 cm 879,-

Corsair F:IU-I, spv. 132 cm 879,-

P'5lDMustang,spv. l32crn 879,-

FW 190, spv. 143 cm . . 879,-

Hunicane, spv. 145 crn 879,-

Hellcat, spv. i 30 cm , . 879,-

Bearcat, spv. 127 cm . . 879,-

Hiu'r'ard, spv. l5i cm .. 879,-

Me 109. spv. 1.13 cm . . 879,-

Seafury. spv. 132 cm . . 879,-

Zero, spv. 153 cm . . 879,-

Thundcrbolt(razorback).spv. 127cm......, 879,-

Ju87 Snrka, spv. 153 cm . 879,-

Valiant BT-13, spv. 153 cm . 879,-

Suklroi SU29. spv. 153 cm 1256,-

Extra 300. spv. 173 cm 1299,-

B-25 Mitchell, spv. 181 crn 1299,-

Mosqnito. spr'. l8l crn 1299,-

P-38 Lightning. spv. I 88 cm 1299,-

Me 110. spv. l8l cm . . 1299,-

B-17Flyvende1b5tnins.5p\. 16-lcm ....... 2156.-

Avro Lancaster. spr. 260 cn 2-156.-

Ån PITcH ,tr r/Hcnrik R. Sonrntrr

f${---J!{J--}+l R.erchr'tc r :. DK-\\rr{r \rr"ri
N- ''_- 

-## Trr./..\: 86 67 6{ 6{ heJ.r cri(r

€>€f ll. l?..10. Ahcrrr rhr hc.os nn.. kl. l\ :l{l

eller cltcr aftalc. Giro 8 5.1 19 81.

Mangler du en El-model til foråret er
her et udvalg i CNC EYGGES/ET:
Libelle El-svæver, vægt lra 7009 Spv. 1770 mm 525,-
Subslitute El-svæver, vægt fra 5209 Spv. 1220 mm 445,-
Libelle competition El-svæver,5509 Spv. 1500 mm 445,-
De tre El'svævere leveres også som HLG'er til priser fra 420,-
Return 2000 El-svæver, vægt fra 14509 Spv. 2000 mm 475,-
Wonder XXS Eleklro fun, vægt ira 4509 Spv 670 mm 350,-

Simprop RÆ FÆ (Speed 400 Pylon) Spv. 800 mm 795,.

Simprop RABBIT Spv, 1478 mm 1.120,-

Simprop SELECTION Spv. 1683 mm 1.295,.

Simprop EXCEL COMPETITION Spv. 2210 mm '1.350,-

Simprop DIAMOND Spv. 1915 mm 1.475,-

Graupner Mini Viper (Speed 400 Pylon) Spv, 770 mm 360,.

Graupner Birdy El-svæver GFK krop og trælærdig vinge

til speed 400 med gear vægt fra 8809 Spv. 1780 mm 1.085,-

STAR Tcellers GFK pylonmodel (FAl) Spv. 920 mm'1.100,-

SUMMIT Plus 10 / 27 cel. GFK model Spv. 1800 mm 2.750,-

FLIC FLAC GFK krop/skumhalsa vinge Spv. 2100 mm 1.675,"

GFK krop + tegning til sp.400 fun flyer Spv. 960 mm 260,-
P-38 LIGHTNING (til 2 speed 400) Spv. 1220 mm 1.200,-

MOSQUITO DH-98 (til 2 speed 400) Spv. 1240 mm 1.200,-

P-38 og DH-98 leveres med GFK krop og træfærdig vinge.

Udførlig beskrivelse al ovennævnte modeller oplyses gerne på

din eleKro hot-line 98 43 48 72. Se iøvrigt modellerne ved de
kommende oi ot træf i Årt us og hos COMET på sjæ land.

Godt og afprøvet elektrotrlbehør købes hos:

t ['ot"io itg lrt E yi p m znt
V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands A116 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 434872

Træffes bedst TirsdagÆorsdag lra 17 .OO-21.00

RING EFTER GRATIS PRISLISTE

ALT SKALVAK
HB motorer i5 25 .

HB m/ kugleleier 2l . . . .

OS SF molorer 28-61

OS motor FSR 108 .

OS motor 6l vf m/geor

Enyo-Webro-superTiger . ... ... under

Robbe lodere 8203 8233 8207-8210 .

Enyo motorer Zl07 1 .6 . . .

Groupner Jumbo-setvo 4092

Robbesuæve{ly31l2 ..

Futobo Coniest rodio PC,M.

Groupner RC elekko$orter

til OS 40 motor . .

Groupner propeller store kæ

Groupner rodio MCl6-17

Groupner Futobo gyroer

250,-

350,-

r/z pris

r/r pris

500,-

'/r pris

r/r pris

250,-

295,.

300,.

1500,-

500,-

'lz pris

'fz pris

!/r pris

Helikopter . fa et tilbud

TARNVU 303 26IO RØDOVRE

TLF. 36 41 50 46 . FAX 36 41 50 47

Kun direkte e/<spedrfron efter ahole.

'::E:::t14lt r:!l

:*.':i *ftef €a;r,30 iminutter overf ladetør

"""$*i'x

'r ' r:ieft€i ca. 2 timer gennemtør
I meget holdbar og prisgunstig

HYDRO-AEROFIX superlak klar:
Best.nr. 926.1 Glasflaske med 100 ml
Best.nr. 926.1A Glasflaske med 200 ml

HYDRO-AEROFIX fortynder (rensning pensler)
Best.nr. 927 Gtasflaske med '100 ml

F,o,,*n æEraupngr
beskrivelse findes ' GRAUPNER GmbH & Co. KG

,,i Graupner'g nyeste hovedkatalog Postfach 1 242 . D- 73220 KirchheimtTeck
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iWffi TBAINER familien
Den iiiee IIe træni ng spartner,
i..:,med en lille indsats,
;r$farfkta r på tå timer.
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THEY PROUDLY BECAME ONE OF

THE 1996 TAIWAN "SYMBOL OF

EXCELLENCE WINNER"

a\

* tæsten færdigbearbeidet
* Alle dele færdigbeklædt
* Komplet ned til hjulene
Forhandles af

MULTIPLEX @

TIGER-TRAINER .25
Spænvidde 1270 mm
Motor fra 4 ccm 2-takt eks. GP .25

TIGER.TRAINER .4O
Spænvidde 1550 mm
Motor fra 6,5 ccm 2-takt eks. GP .40

TIGER.TRAINER .60
Spænvidde 1880 mm
Motor fra 10 ccm 2-takt eks. GP .61

MULTIPLEX-produKer forhandles af :

4100 RINGSTED Witzel Hobby, Sct. Hansgade 38

4700 NAESTVED Flywood, Ramsherred 27

7100 VEJLE Hobby Shoppen, Sønderbrogade 10

8464 GALTEN Avionic, Frichsvej 25

8500 GRENAA Djurs Hobby, Rådmandsvej 40

9270 KLARUP Leif 0. Mortensen, Nørremarksvej 61

MULTIPLEX Modelltechnik GmbH . Neuer 15 .D-75223 Niefern

TEG)iINGER:

EI.EKTROFLT
Rrce Crt
F II Tomcrt
,\- IO Thunderbolt

.\T-6 Hrnvrrd
P-5 1 tr{ustan-s

\lini Svrlbe/Kadct
Jodel BeBe D 9
Arado 2-10 2-motoret

\ACO-E
Spitlire MK IX
DOGI'IGHTER
Spitfirc I'lK lX
Ilesse-ichmitt Bf l()9

BIPLANER
,\lbenros DVr
Fokker DR I

I-iokkcr Eind*ller
FokkcL D VIi
Supwrth Canr.'1

Neupolt 176

Hawker Hind
S,E.5 A,
Tiger N'loth

Tiger \'loth D8}
Boing Steanran )i2S-5
Pitts special

T}N.I,'LY
f- 15 Eagel

B AE Hank
F-86 SahLe

F-86 Sabre.8-1.5Ælek.

HøJVINGF]DE
Fieseler FI 156 Storch

Ficsclcr Storch

\\'estland Lysandcr

PrbeL J3 Cub

PiheL J3 Cub

Super Cub

Partenlr ia Victor
Ccssna 172 H

Cesma Skyhawk

l()0 nrm...... 65,00
1070 mn...... 185,00

1000 mm.,.,,, 82,00

8,10 mm...... 55,00

9,10 nim...... 81,00

7lE/810 nm...... 55,00

1600 mm...... 121,00

lli)0 mm...... 85,00

l-llt) mnr... .. 115,00

901) nrnr. .... 65,00

ll)50 nm.. .. 55,00

ilrTl nm..... 55,00

ll-:t)r;tnt...... 215,00

ll:tt:lni.. .. 115,00

i-.lti:rr.... 125,00
'r r:t t ;-t::: . ... J10,00

llli u: rr . 115,00
j:l ) r:r:r .. 80.00

l:il:::'r: ... ll)5,00
ill t;rr::: .. .. 120.00

.l-LI " " I15.{)0

l-t\;::::: 155.00

l-r j r: -: .rm.00
l:l'i it::t 1.15.0{l

llhrt:i:::,. 1-15.lll)

I 16! ir::l . 1.15.{Nl

l-r9ir:;:r.. l{S.llt)
Till nrn. 1l0.lxi

1360 mn ..... 1E7.00

1778 mnr...... l56.lfl
1900 mnr...... 178.(Nl

2lll mnr...... l]9.lNl
l3l0 nm...... J5.l)il
l80l mm...... 90.11{l

2006 mn...... 1-18.00

115(1nn...... ll0.0tl
1880 nm...... 110.1)tl

I- \\ \ I\GEDE
p..6; -1fi)06
Sukhoi SU 16 J

Hawker Tempest V
P-51 A.B cl. D N'lustang

Focke Wuli FW I 90 D
lV\{-II
B-25 N'lilshell

B-17 Fli'r'ende Fæstninu

Hcinkel HElll
\ANDFLY
Crnadair CL2IS
PBY-2 Catalina

Piber i3 Cub incl. ski

lr:11nn...... l75,tX)

l5ll nm...... 135,00

1-110 mm...... 29.50

13.10 mm...... 29,50

ll90 mm...... 29,50

1851 mn...... 205,00

3170 mn...... 35{},(X)

ill80 nrn...... 138,00

2860 mm...... 225,00

1690 mm...... 160.00

2111nm...... 239,0{)

ANDET
Lndcrstcl. pneLr. indtil l0 kg. modeh'ægt 52,00

Pontoner indtil 3.6 kg. rnodchægt ........ . 39.00

BYGGES,TET -/l rr begvrle re ag e rla me lolk
I-ASOl3 "Colihri. 1.100 nm...,,, 815,00

Et nrcget e.rklusitt. Lrsersskluer vrr.

LANl08,Tr'ansit., AEF 1600 mm...... 715,00

Carl Goldberg:
050Frlconlll 1122mni...... 716,00

056 Eagel 2 i600 mm...... 736,00

Grert Planes:

157 Elcctri CUB i50{l nm...... 7.13,00

160 PlbcrJ3 Club 1915 nm...... 1145.00

l6l PiberJl Clnb 2186 mm...... 17;15,00

FIair:
lll0l Puppeleer, biplan 1525 nrn,.,.,. 820,00

llr.rl SE5A. biplan 1295 nm...... 789,fi)
ll):6Sulcrcub.træncr 1850mm...... 898,00

ll).16 Hrrsrrd 1675 mm...... 9,10.00

A\DRE:
GRP T{\I II TILBUD 1500 mm,...,, 595,00

ROB F0 lll G\.\T. LnpelleL 780 mrn ,. 660,00

\lNP'5i\Il.trng l3]0mm,..,,, 660,00

\lF\ F,r\: \\i:li F1\' 190 D 1390 mm .. 665.00

S\".EYE\IODELLER:
GPLIrj:lS:rn. ll)11{)mnr...... lJll.00

CPL tjjtr S:::i: itxr lil ':;:it 866.lll
KA\StxlOprrriARF ljjrrirn...... l-155.1X|

KAV5I)5 Optimr PRO ARF ll50 nin.... 16J0.fi)
\lFN 2'N'IUCH 2000 mn...... 3j5.ff)
I\'IFN Lollipop EL 2120 mnr...... 398,00
NIFN Scchawk EL I i00 mm...... 299,00

MOP 100 Bluc Phocnix 100(J nm...... 330.00
N'IOP l0lCikada liittly,. 1200 mm...... 150,00

N{OP 105 Terniik fritflyv. 1200 nrn...... 142,00
N'IOP 106 Robin. gumrnimotoL 7.50 nrm.. 158,00
SIG t]52 Riser 2000 mm...... 386.00

Sporg elter turlrc natlcller q !å tilvntlt
pntspekt ntel prit på tlct anskede.

NYT I SORTIMENT:
ll hur utlyilct tort sortinent siden trtkniru Ll

pri;litte ftbruar 1996 nrctt hl.u.

Luxuspropel aIb11hnc0r............................ 89.50

AlLrsikkerhcdsspinncr' I/1 .................... 55,00

5/16-................. 55.00

I16.................... 55.00
Nr7 .................. 55,00

NIii ... ........ 55.00

Byggenale. supcnlndc 29 nrm......5l) stk. 28.00

Z tang.....................................................,.. 119.00
Indstillingsrinkel nr/r r1eryrs .............. . {.1.50

EDW \\aage, 150 mnr .............................. 210,00

\,[ini strobchhnk.................................... ... 168,00

Dobb. strobcblink m/c]ckt10nik ................ 895,00

Brrndstotalmn n/el.ktronik .................. 595.00

Halogen 1andinur11s.................................. 395,00

2lcdcr kabel 5 m....... 19.75

\lini svitch 5 A.........

Accualarm fbr modtager .................
PR0EDGE skærekasse rVsav .........

Cl,? ,ll- C-r: C;.:P,,: .. ... ......1lllJ 1l8,00
CRP l-:li C:.jPi.l .... ........11/l(1 110.00

CRP-illr)SNrJJrr)R.,;: ..... ......1.fr 59,00

GRP6319SpeerJitNlTurhrr ...........7.lr 75,00

GRP 6330 Speed lUl) Rr.. . .. . . .. .7.1r 129,00

GRP6370 Speed600Rrce ..............7.1r 120,00

ROB 7740 Rojet 110 ..,...... .,......,............. 215.00

ROB 7711 Roict 110 udbygning .............. 81.00

R08,1366 Porvcr Plus 110/1 I I 2v .......... 110,00

ROB 8308 Ladcr 5R.................................. 215.00

ROB 8ll0 Power Peak l ......................... 157.50

R0B li281 Lader 6+3....................,,..,.,..... 132.00

ROB 8226 Lader N'ITC 52..,..................... 819,00

ROB 8125 Afl ader................,.................,. 202,00

6126 14ulti 1ader .............................. 219.00

CRP1328 All.rder'Charge-A natic" .... 295,00

OS NIOTORER:
Frulmg rlatablule ry 1t'iscr på otrige hlter
Brrndstof\1angc 5/2 mm 25 m................. 265,00

CRP 1812 Ombygning.sæt for dysenril.... 7;1,00

CRP 2800 Aero Synth. II 0lie .,....,,1 ltr. 100,00

GRP 2831 AcLo Bun In Olic ............1 ltr. 112.00

APJ0010Nitro ................................1 itr. 170,00

APJ000l \{-01ie..............................11t1. 69.00

PROXXON . MÅSKINER. TI LBEHØR

28086 Dekuporsav ...................... ............. 1195,00

28092 Dekupordar nr/udugning........ ..... 2127,00

28006 Rundslr'............,.. ... .................,.... 1315,00

28070 Rundsar elekt.rtg.... ..... ................ 3940,00

28060 RundelslibeL ........... ...................... 2316.00

I 11.00

219,7s

95,00
Send kr l5,00 til dxknin! ul .fitrse ntltlu' o.g

t'i sender kruloq nttd privr pri htlc
Pt?\oil lt),lrunilt(1.

fii, 1''r, i,,r,, ,,rt,1 ):' ,tttu,
r,'i ntqt'r IrLtl.tcfu,l,l tin altiit krtnnrcnde

pri.rvrqrrirrqu: øirlrut,4 ul mlutu|ur:er og

of(iltli!( dl,liii(t: tul"l,ttt tuo og It. .|rkfejl

Byggeplade, fbmfast kun(st01 30x121 cm 198,00

Oracovcr............................,....,,...pr.m, tia,12,00
GRP 72 krydssele til sendcr........,.,........... 182,50

GRP 7 l Kornlb:r-serdencm.................,..., 159,00

GRP I I 2 I til nidtpunktsophænv.,,,..,...,... 82,50

GRP I I25 til 2 punktophrng.................... 151.50

CRP I 127 Senderbojler .................... par 115.00

ROB Fl5l5 2 punkts senderem .............. 87,50

GRP l7l7.l Specd Gcrr5t)0/600 ............ -160.00

A.P.J. SKALA MODELFLY .:-=.:: 3: 
' 
2 VI SENDER OVER HELE LANDET

2 j:-'6 CC C.sda,o og lordag efter aftale



JOSTT I HOBBY
Denne annonce vrser udpluk af JOST-HOBBY's sfore lager...

VAlFlICI-.|
f Rotor-Sazsterre IJ- lJIi Streielr 

-lHELE VARIO PROGRAMMET

REFLEX helikopler- og llysimulator lor PC 386 eller sløffe,

lncl ledn ng. lileget naturlro, tils uttes printer!dgangen ......... Kr. 2400,-

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.
kr.
kr.

8800
8009
8015
8700
8200
5005
7008

1682

1 680

1€:?4463
4462
4464
44s0
4449
4ql

4452
4453
4454
4455

K0B0LD fast-færd g hel kopter træner.....
SKY FOX fast-færdig helikopter..... . .

EVOLUTI0\ træ1er t, 3D flyvr rg....... ..................

X-TBEI\,4E r'æ1er. ny rekan,k. ..... .. ................
SKY WOLF, t'æler fo'20 ccm. ry.............. . .. .. .

LONG BA\GEB rl krop..... . ..
trLASl speed FA krop.. . .. .......................... . .....

0S|VAX61 SFNlilelop.7Hkarburator.. .......... kr.

0S[,lAX61 BXog SXrnedslortop................... kr.

0Sl\.4AX FS91 4takstmotor15ccm............... kr
ROSSI R61 HELI [,40T0R flere udgaver..........lra kr.

RoSSI 867HELI |OTOB5 porte nytype.......... kr.

NOVA RoSSI C60 10 ccm HELI m0t0r................. kr.

0S kaburalor 7H.......... ........................................ kr.
OS kaburalor 608................................................. kr.

NOVA B0SSI C60 kab!rator/styrel nål . .......... kr.

ROSSI gloderor 4-5-6. . ... . . fra kr.

0S g oderor iype I ror 2-:akl . kr

1628 GRAUPNEF slor suoer starter

1822
1850

1821

87261
1607

1857.20

m n. 10 plader:

1,0 mm, 10 x 100 cm
1,5mm, 10x100cm
2,0 mm, 10 x 100 cm
30mm.10x100cm
4,0 mm. 10 x 100 cm

5,0 mm, 10 x 100 crn

10,0 mm, 10 x 100 crn

20,0 mrn, 10 x 100 cm

Pakke med 315 stk. balsaplader blandet

F1252 FUTABAservoS3oo3 ...... kr. 115,'

F1 1 17 FUTABA seIVo HELI 53001 ............................. ... kr. 195,-

F1257 FUTABA servo HELI 59202, den ny 9201 . ... .. .. kr. 475,-

F1264 FUTABA servo HELI 59203, ti PLEZO... . . .... .. kr. 680,-

F1252 FUTABA mini servo S135.... . .. ......... ..... ......... kr. 350,-

F1103 FUTABA servo 55101 .. ............ kr. 480,-

F1104 FUTABAservoS9l0l ...... kr. 585,-

F1201 FUTABAgyroGls4 ......... kr. 750,'
F12A2 FUTABA gyro G153BB liniær ............................... kr. 1350,'

F1204 FUTABA PIEZO GYRO FP-G501 ny................. ... kt. 2470,-

3285 GRAUPNE8P1E20GYRO2000...................... kt. 2275,-

5140 GRAUPNEB PIEZO GYRo 3000 ny. ..... .......... kr 3499,'

3286 GBAUPNER omdrejningsregulator kr. 1303,-

3287 GBAUPNERELEKTRO-HE11k0ntro1.................. kr. 1908,'

F4030 FUTABA SENDER ATTACK-4m/modt 2 servo .... kr. 1225,-

F4A21 FUIABA SENDER FC16 m/modi. og 1 servo.. . . kr. 2370,-

F7010 FUTABASENDERFClSV3PLUSmodt.r3ser kr. 3890,-

ia:l3 F!-AtsAS:\DEP FC28V3 ar <rilerl kt. 7200,-
::::: :ur3i'.'Cl-iG!Q F'l15 PPl.1 . ...... kr 591,-
:-.i: :,-:::','::-:i:q:.:.i:?,.1. ......kr. 719,-
::::: :---:::',':l-:3::3'':3ii'.1 ............ kt. 787,'
.:':2- :e-::: l,r^1-;.:Q 9,123 tCl., ............. ... kr. 1350,.
::l:5 FL-r:Å'.'0llG:i B-i33 FC1.1 . ... .... . . . kr. 1110,'

3300,-
4950,"
6350,.
8200,-
81 00,-
2100,-
2160,.

1500,-
'1970,-

2396,-
1100,-
2200,-
2540,-

620,-
970,.
685,-

29,-
49,-
65,"

38.-
50.-

399.-

395,-
40.-

145.-
266,-

Hele VABIO's program løres med alle smådele.

JR EBGO 30. nyiræfef (c e!)

"R EBGO 30 -c -o:('
"a SUPEF 0. -/:'å--:- i.::' -i.:' ..

uNl-E(SDERi l,':(.', (
UNI.E(SP:R- Ll:{r', ( -.'-- ::- Ci -: :'
trNl STAR e0: æ';- :æ:
JET RA\GEB krr: ir\ '.'=(.r', (
LOC(irEED 286. olr u',.'.'5{å\ {
SLIVt'NE 60 1 cp: Lj\ -1.':(a\ K

\,4EGA S-AC EAI i'op- '/

kt. 2700.-
kr. 3900.-
kr. i Ci900.-

kr.3350.-
kr. {990.-
kt.1027.-
kr. 1161.-
kr. 1579.-
kr. 1579.-
kr. 171 1,-

kr,

kr.

ki.
"1 Kl
": k:.

k:.
kr'
kr,

...... kr.

','',, kr.

aa."t^-1.i-.' 1-.

CS ::r:":':':l:.-,::

.:: : -r:,:- -.-:'
-:--:'t-:-:

-:--: t-_ :: :

53002 l\,10SK1TOXX1,nyhed............................................. kr.

s2915 FUTUBAPR0IVEKANtK....................................... kr.
52901 FUTUR4T841NER..................................................kt.
s2902 FUTURAROYA1KROP.................................,........ kr.

52991 FUTURA YOUNGBLO0D S.E. TBAINER - ny ......... kr.

6210 GBAUPNER KADETT 25 m/molor 4,1 ccm
V ^ge'ang 120 cn

4683 GRAUPNEB TRAINEB 40 for 6,5 ccm motor
V -cefa'g - 40 c-

6217 GRAUPNEB TBAINEB 400 for 6 5 ccm motor
V -ge'a-g 162 c- (b 'ed) 

.

6217.|V samme. men med m,olor og udstodning ... . .

6208 GRAUPNER TRAINER 60 ior 10 ccm molor
Vinge'arg 180 cn

621 3 GRAUPNEB GYPSY ior 6 5 ccm molor
V rgefang '50 cn

6213.V sarne. ren red Ttor -dsr:d-'g

401 VARIO GFK (glasfiber) ............... .. .... kr. 580,-

403 VAR 0 JAWO glasfiber SJorrnel... ....................... kr. 790,-

410 VABIO3-Dacrobatic. . ..... kr. 808,-
3416 VABI0haler0t0rbladeGFKrode.......................... kr. 85,-
34/10 VARI0 halerotorbade sorle glasfiber .... ............. kr. 331,-
4682.59 Plasl k ha erotorblade HEll\,4 ................. ........... kr. 67,-

B0T0R lop afdækn ng/håndslop til UN1 .............. kr.

POWEB paneltl 12V01t ..................................... kr.

Lader universal med 5 udgange ........................ . kr.

Stort lager af i lbehørsdeTe lll HELIK0PTEBE

GRAUPNER HOVEDKATALOG 46FS 1996/97 ... kr. 80,-

GBAUPNERI\,1N1 KATALOGdanskl00sder..... kr. 10,-

VARIO'S HELI KATALOG 6, ENGETSK nyt........... kr. 100,-

4600,.
6200,-
6900,-
2400,-
6900,.

1 289
R621 6
6426

45FS

v1/01

h[YE I.AVERE PRISER
pÅ os MoroRER!!!

CS ','ÅX 1 5 FP 2 49 ccm
CS '.'AX 20 FP 3.46 ccm

CS '.'AX 25 FP 4.07 ccm

0S'.'AX 35 FP 5,9 ccm..
OS '.rAX 40 FP 6,5 ccm..
CS l.'AX 60 FP med udstødning 9,97 ccm ................. kr.
CS 1iAX25SFABC4.07ccm................................. kr.

CS l,lAX40 FX(nyABC) 6,47ccm............................ kr.

0S [1AX46 FX(nyABC) 7,45ccm............................ kr.

0S lvlAx 61 SF I 97 ccm

OS fuIAX

447,-

499,-
558,-
599,-
642,-
643,-
921,-
994,-

1040,-
1 130,-
rocu,-
1680,.
2716,-
2716,-
24s0,-
3640,-

kr. 1156,-

kr. 1519,-

kr. 1950,-

kr. 1942,-

kr. 2396,-

kr. 3473,-

kr. 4671,-

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.
kr

kL
kr
kr.
kt

pr sen er baserei c: i

kr.

kr

kr.
kr.

kr.

kr.

kr

'1678,-

1122,-

987,-
1514,-

1303,-

1158,-
1415,- CYANO lim i 3 tykkelser ............................

JOSTI - HOBBY

QU ICK-SÆT FÆBDIG BEKLÆDT med staferinger t I hurtlg sam ng: Balsalræ i bedste ANDIN0 kvalitet *ti;
;; {f:lilåri$$lixifjjå'-*.l :, ;;
:::.^"J#l',iå;-.J:t$::i1ll"T5;å "']::
ålir'5i*lTinrru,***'*

JOSTI-DATA
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Tlt. 47 38 1 5 69 - Fax 42 33 59 51
Åben: mandag - fredag: kl. 1O-17 eller efter aftale, lørdag lukket.
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O. Ifiortensen Hobb
{r.oblre

THOR
længde 1o5o mm 3595,-

Moskito
helikopter
fra.....1995,-

Futura
helikopter
fra.....6200,-

Billing Boats model "Thor" er el
kystvagt-skib med 2 vandstråle-jets.
Skrog, dæk og opbygning er
vakuumformet. det gor det lettere at :i

bygge modelien. Det er en model for aLle, der onsker en hurtig og velsejlende båd.

EMCO UNIMAT 4
Standardmaskinen:
Bundramme, spindeldok, pinoldok, langs- og

tværgående slæder, 3 bk. centrerpatron, fast
pinol, motor, betjeningsværktøj og betjenings-
vejledning.

4995,-

Skysport 4 FM35 eller FM40. Lærer-elev system,
passer med de fleste Futaba rc-anlæ1.

PROFI mc 3030 Europa Edition sender med

sender modul og sender accu . 5'l 95,-

til ALLE, der hurtigt vil op at flyve
kan monteres på 2 timer
færdige dele skal kun klemmes sammen
leveres indfarvet med decal
der skal IKKE bruges lim og maling

flyves med 2 kanaler - sideror, motorswitch

særdeles stabil flyvning
efter håndstart trækker elmotoren den ind i en
langsomt stigende kurve
nødvendigt tilbehør: 2-kanals radio med 1 servo,
akku og lader samt hobbykniv og skruetrækker

Komplet byggesæt.
Trainer 40 m. notor cg radroaniæg
m.4servoer ......2550,-

Jaguar
omtalt i Modelf lyve Nyt 3/96 . , 1 195,-
Topaz katalog 45;

Vi forhandler følgende mærker i RG-anlæg:

* nPJ|lj$, Ernannzr Acoms MULTIPLEX higeg

Comtesse sejlbåd
længde 950 mm
højde 1500 mm

1 195,-

Alle priser er incl. 25Y" moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgilter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.
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Her kqn du l<øbe
dit modelf$veudsfyrs
Nedenfor bringes en liste over hobblorhondlere, der hor et særligt udvolg of modelfyveudstyr.

Såfremt du ikke finder din forhondler på listen, eller hvis du i ørrigt finder feil i denne; så skriv til

Modelflyve Nyt, Nørrevænget 3, 5762V. Skerninge, eller ring på ill.62241255 idogtimerne.

SIDEN 1948

- med samme familie bag disken!
trælister - balsa - tin6r - rcr - Iråd - silicone

- lim - værkløj - bygge- og skalategninger
til fly og skibe m.m. Vi har det fornøjeligt i

ll0llliL rt llollllY
Frederiksborggade 23, 1 360 Kbh. K.

Tlf. 33 14 30 10
Ma. t . to. fre. 13-17. lo. 10-12, onsdag lukket

Storkøbenhovn:
l. C. Communicoiions ..... .... .. . ..

Folehoven i 2, 2500 Voiby

Mini Hobby
Tornvei 303, 26'l 0 Rødovre

Flying Scole Models .............
Medelbyvei 54, 26 1 0 Rødoure

Modelshoppen

Brønshø jvei 9, 2700 Brøns\øi
Toke-Off

Ulspilsoger 1 ,2791 Drogør
Lyngby Hobby Nyi ............................
Torvet 9, 2800 Lyngby

Donsk Hobby, JS Teknik

Jernbonevei 3A, 2800 Lyngby

HolteModelhobby . ... ..

Øverødvei I l, 2840 Hohe

n.PJ, Skolo Modelfly
Nordvænget I 2, 3520 Forum

SPECIAIE: BAISA, TEGNINGER

Josti Hobby ..........47 38 15 69
Blommevong 2, 3550 Slongerup

Øvrige Siællond:
Onkel Buchs Legetøi ..... . .. . 47 3839 59

Jernbonegode 38, 3600 Frederikssund

ECA.................. .......42 4837 38

Nørrevænget 
,l06, 

3500 Værløse

Hobby og Fritid ................. 49 21 45 42
Rosenkildevei 2, 3000 Helsingør

R/C Modelcenter ApS .. . . . . .. ....... 42 28 66 00
Thorsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 tlillerød

RoskildeModelhobby ..... . .. ....... 4237 0622
Clermontsgode 10, 4000 Roskilde

witzel Hobby ........... 57 67 30 92

Sct. Honsgode 38,4100 Ring$ed

Fly*ood t*odel-hobby.......... ....... ....... 5373 66 22

Rcrshe::ai 27 . /7CA Næst#

Helikooter soec. Rotordiscen ..........75 88 54 54
Amlundvel ,i, Lind" Skov 7321 Godblerg

Diurs Hobby
Nørregode 4, 8500 Grenå
Auto- og Surf ............................

.....86 32 66 03

....7s 28 04 55

Bork Hovn,6893 Hemmet

Legelond 75 61 60 11

Hospitolsgode I 5, 8700 Horsens

Pitch Skolo Hobby .............. 86 67 64 64
Rævehøien 5, 8800 Viborg

3r r70333

35 41 5C 46

36 70 01 71

31 283449

32 53 BB 28

45 87 02 10

45 BB 89 87

424201 13

44 99 00 30

i^l^^., \^/^- ^,.ee,/ ,,v e..

Lrngelc:c:vei I !22J ic::c:
Jup;ier Hocby

Jupiieruej 9, 4500 Nykobing Sjæiiond

J/L Hobby 53 46 37 20
Byvei2T,4532 Gislinge

Fyn:

Odense Hobby ..........66 1221 04
Søndergode 26, 5000 Odense

Forve- og Hobby Hiørnet 6221 31 31

Klosterplods 4, 5700 Svendborg

Nyborg Modelhobby . . . ......... 65 31 60 56

Christionslundsvei 42, 5800 Nyborg

Jyllond:

MID HOBBY

Vestergode 38, 8900 Ronders

Aolborg Hobby Service ..........

Nørregode I B, 9000 Aolborg

Aolborg hobby Shop ..............

.......86 43 39 23

.......98 t2 t3 t5

. ..... 98 l3 62 63
Vesierbro I 15, 9000 Aolborg
Leif C. Moriensens Hobby ..................9831 9422
NorremoÅsvei 61 ,9270 Klorup

Skondinovisk Modelfryvecenter ............ 98 46 21 44
P Munksvei 58, 9300 Sæby

Hobbymonden ......... 98 51 21 66

Skibsgode 2, 9500 Hobro
Silver Stor Models ..................... . . .... 98 5202 55

Ø|svei35,9500 Hobro

Winkelmonn Legetøi l/S 98 52 05 65

Strømgode 3, 9800 Hiøning
Electric Flight Equipment......... 98 43 4872
Sdr. Jyllonds A116 12, 9900 Frederikshovn

Model El-Teknik.. ........ 98 4290 22

Moriendolsvei I 05, 9900 Frederikshovn

Bornholm:
Olof Aokermonn Apr .................. ....... 53 95 17 28

Sydhovnsvej 
'l -3, 3700 Rønne

5835 123C

53 4', 2', 22

7591 45 40

75 83 04 94

97 45 41 08

86 t2 36 15

86 94 60 BB

Jysk Hobbycenter ..............................
Fælledvei 26, 7000 Fredericio

Hobby Shoppen

Sønderbrogode I 0, 71 00 Veile

FM Modelteknik

Hollundbækvej 24, 7 540 Hoderup

MID HOBBY......,

Tietgens Plods l, 8000 Arhus C

Avionic.............
Frichsvei 25, 8464 Go\en

Til forhondlere of modelflyveudstyr:

På denne side kon du få en >fogtelefonbogsonnonce<:

Ring på telefon 622412 55

for yderligere oplysninger

63
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