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

Vingefang 185 cm med skumvinge lil 4 kanaler,

med tank, hjul, hængsler m.m.

Nu med dansk byggevejledning. n, 998,-

Ferielukket
fra 1 1. august
tt 24. august

Flair Cub Trainer / sportsmodel

t,-Å vpii

PROF| MC 3010

inci.
1 stk. Europa BB servo.

accu til sender/modtager

fug tt *,

4198,- besparelse* 430t'

fær s
Så længe lager haves medfølger kanal 5 og 6 til samme pris,

NflIEDT\,I'ES;T FLY
Varenr. Varebetegnelse pris incl. moms
[/l D1 996 Midwest Katalog
MlD187 MidweslCap232

10,-
2.956,-

MlD181 MidwestStarDuster.40...... 944,-
MlDlB2 MidwestSuperSt;nker .....,. 2.760,-
MlDl77 Midwest AT-6 Texan . 2.650,-
MlD184 MidwestSuperStearman..... 2.281,-
MlD183 Midwesl Citabria 1.914,-
M|D1BO MidwestExtra300S .....,.. 2.576,-
MID185 lVidwest Essence svæver 2m . . 470,-

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejll



Toe Furt }""' ' " "i-. ', Et par interessante ting påwqw'"fit
Learjet - Kåret som Årets model
1996 af en international RC jury
for bedste kvalitet al byggesæt,
byggevejlednin g samt største
nyskabelse.

*
LEABJET 1410 mm .. .. ... 1.350,.

rqtrs"tt_H*,"

-'\\- I frlReRnyf'eOer-ensfaldpaFct6santFc-28

\- | RCæiæg-nrgogEørgpapriæn.

Futaba Skysport 4
- nyt 4 kanals anlæg nu med mulighed ior al

køre lærer-elev system.

&-Væ
ws

Bestående af sender med Mixjunktioner -

mulighed for lærer/elev drift - udvidelse til 7
kanaler såmt montering af kanalcheckmodul

samt 'Ein-Stein. - en modtager/servo/swits

enhed - rdeel for indbygning,

PIPERCUBJ-3, 1555mm ............
PIPERCUBJ-3, 1945mm ............
PIPERCUB J-3, 2286 mm . . . . . . . . . . . .

ELECTRICUB 1500 mm

EXTBA 3005, 1470 mm .

Den nye Nexus

lnkoduktionspris: Nexus 30 S ...... 2295,.

Nexus30D......3995,-
Nexus Legato .... 6995,-

frmt:iu!!,2iil$ffi'' -rrr'':rrrrrrrfl:9rlrlillw

VlSlON, F3J svæver - Glasfiber krop

Abachi/styropor vinger, spv. 3.3 m , 2295,-

SELECTI0N. elsvæver beregnet til 7-1 6 cel-

ler, GFKskumvinge, spv. 1680 mm. 1295,-

RIVALE, elsvæver beregnet til '10-16 celler,

GFI(skumvinge. spv. 2'100 mm

Klartil beklædning, .... 1285,.

HER0N. skræntsvæver m. skumvirge'.
spv. 1700 mm. 698..

950,-

1.215,.

1.815,.

787,-

i't t .c -' , 7i'-tl
4l i -l -i:-/:.-Ji

'\å
1.390,.

:,r, a-
a

r ____-

lilulliplex PlC0 4

',' :'::::'..1:' l,'a. 16x16x{2 cm- 129

FLYSIMU|./.TOR
I

;øraaar^a r':d :' l
i

PT40TRAINEB 1520mm ............

Den
legendariske
arbejdshest
,,Big Liften..
kan nu igen
fås.

B

::' '..'']i]

Thunder Ttger t@,motorer ,lf,
'{'..s-.

TT1OGPm/dæmper1,76ccrn..,.... 400..

TT120SEm/dæmper20ccm.. ..... 2.215..

827,. !:[:,tiåil#:?,' -i,L
Sen0erPult Saml g--
software. ffi;q.
Dansk

brugsvejledning

medfølger....

TT 120 SE m/bagudst.20ccm

TT 25GPm/dæmper 4 07cc'",' .

TT 25 SE m/dæmper 4 07c:"r"

TT 36 SE m/dæmper 6 06..-
TT36-H,HELI,,... .

TT 40GP m'dæn:e'6 j3::-
TT40 SE rn'dær::'a j!.:-
TT 46 SE n'c=r::'- j:.:-
TT46SE-! il:-
TT 51S F ?-:(-:: -. :=-::'

-'i6i s:,- -:_
- :.4 : :-:f:: - -:--:.

TTlsGPm/dæmper2,4gccm..... .. 476..

524..

738..

786..

928..

572,-

862,.

897..

1.080,.

1.56s,.

1.270,.

1.605,.

2.110,.

2.01s..

1645,-
3695,-

y/ARHAt'.JK .. 1.840,-

THU\DER3O.T

1.430,-

SPORTCOBSAIR 1430 mm ... ... .. . . 1.330..

GODT NYT FRA IAVIONICI

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

IAVIONIC f . Frichsvej 25 ' 8464 Galten . Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 62 88 . lnternet adr,: www.avionic.dk



FORÅRSTTLB''D
FRA DJ''RS HOBBY
Modeller
Robbe Charter

Taxill...
Trainer 40 (træ færdig)

Puma lll .

Sig Four Star

Komplet sæt

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen . Rådmandsvei 40. 8500 Grenå . Giro 9 72 92 08

Tlf.86 32 66 03.Telefontid:14-17 (lørdag 10-13)

Trainer 40 m 6.5 motor oo radio

samt 4 servoer, Tilbud 2298r'

Startgrej
1 2 volt akku

Starter, fra

Strøm pådåse med lader ... ...
X nøgle .

Glødklemme

Nitro 1 l. .

OSG|øderør,fra.....
Rossi gløderør,fra..,,........

Ttlbud på modelmotor
Magnum Gp46,5ccm,,......
OS Fp. 60 10,0 ccm .

Magnum538,5ccm,,...,...,

Det bliver årets motor.

Magnum FS 91.
4 takt , 1498,-
(Kan leveres først i mal)

RC-Anlæg
Vi forhandler Hitec
- Graupner -
Multiplex og Futaba

P 51 pris fra 690,-

485,-

495,-

595,-

425,-

498,-

198,-

221,-

168,-

50,-

21,-

180,.

30,-

20,-

498,-

850,-

768,-

Nyt hobbykatalog med prisliste - pris 30,- kr.

Besfseller fra 1996 og 1997
Model Tech:
Lageret er komplet
og flere følger eften

{r.oblrc r SOM ALTID r DET BEDSTE \ALG
ROBBE STARTBOX

En ting, ingen modelflyver kan undr,ære!
Med lidt plads ti1 rådighed, kan du har,e

utroligt mange dele.

Særlig vigtig er flyholderen, der kan
justeres efter kropstørrelse.
Der er naturligvis plads til brændstoftank,
i2-volt batteri, starter, po\'ver panel, sender,

dir'. tilbehør,

\ I.rl l2r2 l 116 cm.

,1$

MOSKITO SPORT

En viderendvikling af den kendte
Moskito Basic. Stadig beregnet

som trænermodel - men nu med

en 7,3 cm3 Super Tigre motor.

Sættet lerreres i monteringsklar
form ink1. hoved og halerotor.

Rotordiameter 120 cm

Vejl.

inkl. motor 4ggg,-

325,-
'8s

&:

ROBBE COMMANDER

Endnu et fly i robbes serie af skalafly i styropor. Dette fly er en

efterligning af et fly fra Gulfstream American. For at blive
t-lr'r'eklar skal modellen udrustes med 2 elektromotorer i 400

serine, 7 cellet batteri, fartregulator og fjernstyringsanlæg.

Spændvidde ca. 123 cm.

vejr.kr 1049,'

{-
q."Tå?5

MAAETOFT DMI
En gros solg og import - komplet donsk loger med lcviklevering

til forhondlere overalt i Danmork. Inlet solg lil privole.

Postboks 3008 DK-8900 Ronders



SILVER STAR modeller siden 1960
Nyt fra: O,g,EtEttEg
Verdens forende fabrik for modelmotorer - sikrer det
nyeste desjgn og topkvalitel. Der findes mange efter-
ligninger. men kun O.S. lremstiller motorer af så hoj
kvalitet.
Flere og flere vælger derfor O.S. motorer.

os FS120ill

3. generation af den kendte OS 120FS motor.
20cm: motor med større ydelse og nyt karburator- og
pumpesystem.
Levering april.

Nyt 2 kanals anlæg fra Sanwa. Smalbånds (27MHz)
sender og modtager. lvlikro modtager med BEC. Servo
reverse og mulighed Jor ændring af gas-neutral. Unikt
ergonomjsk design. 2 farvet LED-batterikontrol og bat-
teri alarm.

FP.PROBE BRÆNDSTOFBILER

helt ny serie biler, der inlroduceres i

SELEUilUN. F|OI ereKtrosvæver meo gtasflDerKrop
og 'næslen'lærdig fin6rbeklædt vinge og haleplan.
Kan bygges på få timer. Kan llyves med 7 - 14 cel-
ler. Spv. .l68cm. Diamond er identisk, men med
spv på 191cm.

--:**åis,ss -*då

HIROBO SHUTTLE
Danmarks mest populære helikopter. Shutlle er let at
klargøre, flyve og vedligeholde. Leveres i byggesæt
og faerdigsamlet., med og uden motor. Motoren kan
leveres med trækstart. Shuttle Z er standardudga-
ven. ZX er med ekstra kuglelejer, halestøtte og me-
talkobling. ZXX er Deluxe udgaven med mange fines-
ser. Reservedele kan leveres fra lager til rimelige pri-
set. Ring efter gntis prospekt.

JAVELIN

tt
Javelin - prisbillrg trænermodel i trækonslruktion med
foliebeklaedning. spv. 152cm for motorer fra 6-8cm3
.g .i-karals FC anræg. vægt ca. 26009

^::-: ::: ^., ::i< -:c -l€r o_J sryrlojsdele.

KATALOGER - hcs dtn iorhandter
^ -' -,-ck. fra tmporloren.

Srmprop hovedkatalog ........ .. kr.50.00
Simprop nyheder ............. kr. 6,00
OS motorkalalog kr.15,00
Thunder tiger katalog 1996 ........ kr.60,00
Aviomodelli kata1o9.............. 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.
Vil du besøge os. sa ring i forvejen.

SAEER/'*

SELECTION

Ridge Runt. S-:: ='.'z'.- --1 et sportsmodel. Sty-
ring pa ba å-::. :::€':.: -:.::-:- (an llwe pa skrænl

.... kr 220,00

EASY ANSWER. Velflyvende model iden populære
2 m klasse. Egnet både til begyndere og konkurrence.
piloter. Spændvidde 195 cm. kr. 275,00

Nu kun: 995.00

125cm på øverste-. 11Ocrrr Da urCe:sie plan. Tecate er
let at bygge, da krop. vinge: cg siabt',saiorer kan byg-
ges på et plant byggebcrc. Tecaie itar fremragende
flyveegenskaber JCen ::1.e|is i i i:pstall.
Tecate. pris........ ............ kr.1.170,00

Du kan netop nu gørc en god handel!
Vi rnang'ei'p,ads iri nye varer og sælger mange
prcduKier til siærki nedsatte pnser!

Rrng efier tilbudsllsie!

Ring efter brochurer over GLOBAL lærdigmodeller

AXMO MODELLER
Ølsvej 35,9500 Hobro - Tlf.98 52 02 55

- Fun flyvere behover ikke være grin::.:e - scr t- iå-
se. Spv. 133cm til 6.5-8 cm: motorer........ kr 749.00

EXPLORER. \iæsren færdig svævemodel i 2 m klas-
s3- 

=g':: 
: :::,,,nJ:re. Kan samles pa et par timer.
: = ^-; :^/ ^. dar6 bodset f ra R C anlæo

kr. ..................... ............995.00



Precedent modeller
HI-BOY Trainer. Spr'. 157 cm
TURBOTrainer.Spvl52cm ...... ...
LO-BOY Trainer. Spr''. 142 cm
BI-FLY BI-PLANE.Spv.9l cm .....,.....
T 180 Trainer. Spv 180 cm

510,-

576,-

525,-

450,-

687,-

'---fu^Y' --r

FUN-FLY. Spv. 137 cm
STAMPE 1/4 Scale. Spv. 209 cm . . . . .

:
_j--.'----*,--r,,-, 

-rg 
-*

?

505,-
7125,-

31-1.,-

720,-

1160,-
1499,-

845,-

979,-
1309,-
7747,-

-

ELECTRA-FLY incl. motor
Spv.220 cm

Scorpio modeller - traefærdige
FIESTA +5. Spr'. 116 cnr . . . .

TELEMASTER 2OOO.

Spv. 196 cm . . .

TAURUS PLUS II. Spv 218 cm . . . . . .

HIRUNDOPLUS. Spv 180cm ......

Thunder Tiger modeller
WINDSTAR
WINDSTAREL
CHAMPION 45L ...

€,>
Tiger Trainer -10

færdigmodel.

Robbe modeller
EURO-TRAINER. Færdigmodel. . . . .

JOY.Færdigmodel ....
DASH 7

FO 141 GNAT

Goldberg modeller
CHIPMUNK60. Spv 160cm ..... ..
ULTIMATE 60. Spv. 737 cm .

EXTRA 300 60. Spv. 172cm .

PJPER CUB 60. Spv. 192 cm .

Graupner modeller
EUROFIGHTER90...
TRAINER40,...
PARTENAVIAP.68 C VICTOR . ., . . .

1085,-

1076,-
998,-
920,-
498,-

1335,-
1.670,-
1.540,-

892,-

776,-
1220,-

976,-

OS motorer
32 SX m. deemper
40 LA m. dæmper
4o FX m. dæmper
61 FX ..
61 FSR ABC
FS-40 SURPASS m. dæmper
FS-52 SURPASS m. dæmper
FS-70 SURPASS m. dæmper
FS-91 SURPASS m. dæmper

Super Tigre mototer
G34 AERO RC m. dæmper
GS40 RC RING m. dæmper
GS45 RC ABC m. dæmper
c51 RING RC m. dæmper
S6lK RING RC m. dæmper
S61K ABC RC m. dæmper
S75K RING RC m. dæmper
Sq0K Rl\C RC m. dæmper

Webra motorer
\\iFBRA -l[l RC \cro (..J ccr'.
\\EBR\ 6il RC -{ertr.li.r ccn .. .. ..,.
\\'tBIL\-{r'F C i \..r,'
\\'EBR--\ Speect 6iF RC
LS comp. l(l cc . . .

\\TEBRA Racing E0 LSComp. . . ... ..
WEBRA Speed 120F Aero . .

WEBRASpeed 120F Aero LS . ......

Saito motorer
SAITO FA-50 m. dæmper
SAITO FA-65 m. dæmper
SAITO FA-80 m. dæmper

s.\iTo l\----
irr in it. i.-.;.--.1.:
S.\llO F.\-qlS m. oimp.;
SAITO FA-1OOT
Tn in m. d.emper
SAITO FA-120S m. dæmper

YS motorer
YS 0.91 AC
YS I2O NC
YS 740 FZ
Stort udvalg i manifold, dæmpere og
støj dæmpende motorfundamenter.

Roppe lader 5 .......................
Delta peak lader, justerbar ....... . .. .....:
Cr.rupner lader til 2r blyacc.................
Graupner lader til 12v blyacc...............
Automatic lader til 6-7 celler................
Hurtiglader ti1 6-7 celler
fra 12 el.220v ..................

1140,-
698,-

1290,-
1790,-
1925,-
1930,-
2130,-
21.65,-
2620,-

676,-
690,-
781,-
787,-
90'1.,-

1082,-
7070,-
11.3-1.,-

776,-
973,-
935,-

2313,-
?qnq -
1950,-
2606,-

1892,-
2184,-
2576,-

3639,-
3191,-

1E0{,-
3590,-

3470,-
4500,-
s998,-

215,-
215,-
156,-
156,-
286,-

370,-

FNA HOBBY WONU'

Futaba radioanlæg
F -1,4 4 / 8 / 1 35 MH2............ .........'.'.... -.. -'t'46s,-
FC-16......... ...... """"""" 2345'-
FC-18 V3 PLUS 4/8/3 35MF{2............ 3795,-

FC-28 V3 70/9 /0 35MH2.. .............-..- 9795,-

Hi-tec radioanlæg
RangerII, 27 ELl0MHz AM............... 585,-

FOCUS 4, l0 MHz AM......... .. ............. 998,-

FOCI-S-1, 35 og l0 \'IHz F\I .... . ......... 1098,-

FOCUS 6, 35 og l0 \IHz FVI ................ 1395,-

PRIS\\l 7X, 35 og -10 \lHz FM .. ........ 2098'-

Simprop, Graupner og
Nluliiplex radioanlæg'

S:.:::i.:.:: 220'-

i:.:::....1.; i}'9 .th. 198,-
i..1.:::,:rtl Rtrb'bc-............... 185,-
S!;rici ,.r iti 15 ccn,......... 250,-

Si.-.rier .ri ::j lil tcm......... 498,-

Dirnk meci Ftimrc \lPX... 282,-

Dr.rnk med punrpe Du-Bro 92,-

Br;endstofpumpL- 12\ Ka\ an 171,-
Brændstofpumpe handdrer'. 136,-
Spiral brændstofslange 47,'
Gløderørsklemme.............................fra 39,-

Strøm på dåse Du-Bro.... 138,-
Fingertut......... ..........fra l2'-
Omdrejningstæller................................. 298,-

Flyakku. tester................ 147,-
Rensevæske til f1y, ti1 5 liter................ '. 49,-

Gløderør- og propelnøgle 30,-

Mini skruetvinger 3 stk......
Uni. ladekabel m. stik og;b......:.......

28,-
45,-

HOBBYreRLD
v/ Birgit og Erik Toft . Langetandsvej I . 4220 Korsør .TIf. 58 35 12 30: Mandag - fredag: kl. 10 - 18. Lørdag: kl. 10 - 12

Vi sender som
postordre

i hele landet



Modelflyve Nyt 2/97
I korthed side 8

Gammelt brev . aktuelle emner................. side g
Fra Per \\-eishaupt af30.L2.1940,

Short SunderIand................. side l0
En noget speciel el-model konstrueret
og bvgget af Kim Andersen.

side 1l

Anmeldelser. . side 15
Technische Grundlagen ftir den
Bau von RC-Helikoptern -

Taschenbuch fur Modellfl ieger.

Tucano ........... side 16
Et engelsk byggesæt testet afPoul Møller.

Nyt fra Niirnberg og
nyhedskatalogerne.............. side 18

- samlet af Poul Møller.

2-meter klassen
15 års jubilæums
postkonkurrence.................... side 22

|SSN:0105-6114l

Morten Munkesø beretter om de
postkonkurrencer

Alexander Andriukov.......... side 28
Jørgen Korsgaard fortæller om en af de
helt store F1B piloter.

Model Nr. 18/95................ ...... side 30
En F1B model af Bror Eimar, Sverige,
og AA-001 propelsystemet præsenteret
afJørgen Korsgaard.

Produktinformation........... . side 34
Understel - Tomotorede speed 400
modeller - Optoelektrisk autopilot -

Helikoptertilbehør - Dansk brugsanvisning.

Nyt fra LSF................. ........... side 36
Den Baltiske Indsamling... . Side 36
Stemningsbillede................. . side 36

Orientering fra unionerne
RC-unionen.. . side 36

Fortegnelse over RC-klubberne i Danmark
Stævnekalender 1997

Cl-unionen... side 44
Stævnekalender 1997

FF-unionen.. . side 46
Dansk Modelflyve Veteranklub ................. side 46

Opslagstavlen side 48

Deqdlines
De anforte datoer er dem, hvor stof
til de enkelte numre senest skal være
grenredakt6rerrre
(artikler og referater) eller
unionernes sekretariater
(organisationsstofl i hænde:

Men man må meget gerne
sende det før!

Nr.3/97 21. april
Nr.4/97 17.juni
Nr.5i97 20. august
Nr.6/97 21. oktober
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Næste nummer af )Iodelflyve Nyt udkommer den 10. ir



Leder

Lykken eh
når det lykkesl

Vejret er absolut ikke til modelflyvning' Det
blaeser og regner - råt og koldt er det. Perfekt
vejr til modelbygning og klargøring til den
kommende sæson, der så småt har taget sin

Fotogrofier
En indsender af en artikel skrev føl-
gende kommentarer i sit brev, der fulg-
te artiklen: "Billederne er ikke de bed-
ste, men jeg har ikke andre, der var
bedre, egentligt besynderligt ikke. at
man bruger så meget tid pa sin hobbl'.
men billeder det far man ikke taget sig
sammen til at tage. Det er abenbart
flyvningen. der komnel i forste ræk-
ke"

Selvfølgelig er det det. \ri erjo heller
ikke medlemmer af en fotoklub! Ælige-
vel er der mange. der tager gode bille-
der, og vi kan fra redaktionen kun op-
fordre til at sende dem ind til Model-
flyve Nyt. Vi kan altid bruge et godt
billede, også selv om der ikke er en
længere historie eller en artikel med.
Et par linjer med modellens og ejerens
navnernok' 

PNM

Web tip
Kent Andersen har benl'ttet RC-re-
daktionens E-mail adresse, der er
pnm@post4.tele.dk, til at sende den-
ne besked:

Hej ModelFlyve N).t...
Jeg saa jeres adresse i modelflyvenyt
nr.7197 og vil her gerne bidrage med
en anden web adressejeg har fundet
interessant:

http ://www. cudenver. e du/-ltrrrj ilU
RC/SoaringSite/index.html#
SEARCH

Det er en database over steder, hvor
der flyves. Men i øjeblikket har den ik-
ke megen interesse for danskere, idet
den sikkert ikke er blevet brugt af
mange danskere. Jeg har selv tastet et
enkelt sted ind, nemlig Kulhuse i
Nordsjælland. Bare søg paa denmark,
ogvælgAND, og CASE INSENSITIVE
på knapperne. Hvis der var flere dan-
skere, der gad skrive i den, ville det
være dejligt informativt. Jeg kunne
specielt teenke mig, at Hanstholm-gut-
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begyndelse, når dette læses. Men her i begyndelsen af februar oplever man
pitya"Ug.ie vis 6n af modelflyvesportens fordele, nemlig at man kan være i
gang hele året.- Vintertidens korte og ofte mørke dage lindres og oplyses af drømme om vil-
de projekter, der efterhånden afløses afkonkrete Plane1 afstressende arbej-

de i vårkstedet og glæde ved at se planerne blive til virkelighed i tre dimen-
sioner. I en tid, hrroi en større og større del af ens tilværelse br-uges på at ban-

ke på et tastatur, er det en befriejse at frembringe ikke digitale former, uan-
set om det er at ramme de helt ligtige former pa en speedpropel eller at til-
virke et corvl til en kunstfl5ningsmodel.

I takt med solens stadig ho-iere gang pa himlen stigel ogsa uloen i kroppen
og utairnodighecien efter'åt fa afp1oret. om r-interens albejde vil bære frugt.
En stille fu-g1 for fiasko og spildi arbejde blander sig med fon'entningerne om

en endnu b"d." og me.Jsuccesrig sæson end den foregaende. Heri ligger
konkurrencemomentet for alle modelfl;'r ere. hr-ad enten nan flyver linesty-
ring, radiostyring eller fritflyvning og uanset niveau: vii det, jeg har plan-
lagt og arbejdet på, lykkes? Lykken er, når det lykkes.

Moåelflyvning er en pragtfuld måde at 6ve sig i at stille realistiske må],

uanset om det ei begynderen, der står for at skulle samle sit første byggesæt
korrekt, eller det 

"r 
dutt erfarne konkurrencepilot, der stiler efter en toppla-

cering i konkurrence med andre. Der er plads for ambitioner på aIIe niveau-
er. Uånset mediernes manglende bevågenhed for modelflyvesport kan vi sti-
le efter og glædes ved toppræstationer og som Bjarne Riis køre på "store klin-
ger i høje bjerge".- Vi kan o,re.r I købet vælge at se den manglende opmærksomhed som en for-
del, idet forventningerne til præstationerne holdes på et niveau langt fra hy-
steriet om, hvem der skal lægge navn tii at vaere Gud, og som kan og har fri-
stet mange gode idrætsfolk til at sige ja til ulovlige præstationsfremmende
midler. Doping er at give vores fly en gang lak uden selv at krakelere i over-
fladen. Succes er et personligt anliggende.

Held og lykke med den kommende sæson.

Niels I'yhne-Hansen
F ormand for Line sty ring s - Unionen.

terne ville kunne skrive en masse i
sådan en database - ikke kun til dan-
skerne, men også til tyskerne, der
kommer til Danmark hvert ar'.

Nå, men det var bare et iille side-
spring i bestræbelserne på at blive
færdig som civilingeniør, så med venlig
hilsen

Kent Andersen, (Nordvestjysk RC-
Klub, 7138), Kollegiebakken 9, værel-
se 1112,2800 Lyngby.

OPRAB!!!

Findes der et eller andet gammelt
speedgrej i dine dunkle gemmer, som
eventuelt kunne bruges i forbindelse
med indvielsen af Hernings asfaltcir-
kel, så hører vi gerne fra dig! Vi tænker
på DMI's Champion + Viking, en gam-
mel bil el.lign.
P& snarligt gensyn

Herning Modelflyve klub
Uffe Olesen 97 13 22 54
Ruben Sonne 97 276220
Steen Lysgaard 97 f234 50 eller

sal@post5.tele.dk



Gqmmelt brev - qkfuelle emner!
Et gommelt brev er kommet redokfionen i hænde. IJnder et besøg hos Lors Nøhr så RC+edoktør Arild Lor-
sen el go.mmelt br.ev po en opslogstovle. Hon fik en kopi of brevet, og selv om det hor små 60 år på b+
gen, er det egentlig interessont og vedkommende ot læse.

Odense, d 30.12.1940

Hr. Vagn Nøhr Nielsen

Tak for Deres brev. Vanskeligheder af den Art, De beskriver, er desvær're velkendte i de fleste
Klubber, fordi de færreste Modelflyvere er i Besiddelse af den rigtigt store Interesse, og fordi
Mødekulturen ikke staar særligt højt her i Landet. Døde Punkter, eller Bølgedale, er uund-
gåelige. De kommer særligt let i Vintertiden. Noget lignende er Tilfældet i OM-F i Øjeblik-
ket. Der kommer færre til Møderne end ellers, og Programmet er ikke særligt interessant
- bedre bliver det saa ikke, naar selv ældre Medlemmer ikke kan sidde roligt. Men OM-F
er nu så stor en KIub, at der altid er nogen, der er Liv i.
Det er meget svært at angive nogle konkrete Raad til AIhjælpning af saadanne Til-
stande. under alle omstændigheder maa de faa trofaste holde sammen og pr6ve at gge
deres Aktivitet. Saa smitter det nok efterhaanden. Det er kedeligt, naai Formanden
ikke er for energisk. Men egentlig er det nu kun Sekretæren, der skal udføre Hoved-
arbejdet i Forening med Kasserelen og er.t. andre Bestl,teisesmedlemmer. Det ser dog
bedst ud. naal Forrnanden ledel modeme og holder sammen pa det hele. I oI,I-F hav-
de vi sidste Aar en Forrnand. der :naaske ikke hone til de oplagte Emner: men han
modte pænt til lledlerrs- og Be:ilreisesmocier'. oq r-ed Hj;elp af de andre fire Bestv-

relsesmedj. glk ciet udmærket. \u har ri til Forrnånd faaet 
".r. 

.o- .,i ufargl to*.
vildeste Fantasi har-de dromr om ar rage. \Ien der r-ar iklie andre. der rilde. og de

or-rige har-de ri Tillid til. Det gaar ogsaa or.er Fon-entning - han aabenbart foler Stil-
lingens -{nsvar og gor sig derfor Umage.

Det er jo kedeiigt, at llødelokalet er aflaast. Kan der ikke frndes en bedre Ord-
ning med flere Nøgier eller lignende? De økonomiske Forhold burde ikke være

elendige med 75 Øres Kontingent. I oM-F har vi ganske vist 1 Kr; men størrelsen
maa naturligvis afhænge af de faste udgifter, saasom Lokaleleje. Indtægter og
Udgifter maa afpasses saaledes efter hinanden, at der er et teoretisk Overikud,-
for man faar aldrig 100 % af Kontingentet ind. Prøv at varier Mødernes Indhold
Iidt mere. Teori afskrækker saa mange, saa de skal helst have det svØbt ind og
iblandet lidt lettere Stof. Prøv at komme i forbindelse med andre jyske Klubber,-
specielt de midtjyske. Naar vinteren er ovre, skulde det i hvert Fald være mu-
iigt at foranstalte Konkurrencer, og de skal nu engang til. De virker anspo-
lende. Forhaabentlig vil den øverste Ledelse efter 2Gl7 virke lidt mere in-
spirerende end de i det sidste 7'/" Aar har gjort. - vi har i oM-F ikke forsøgt
llollepianer eller Helikoptere - lær også hellere først at faa noget virkeligt
ud af Normalmodellerne - husk Eliteprøverne. "Flyy"-psrholdene blivel
forhaabentlig meget stærkt forbedrede efter 26/I - ellers maa vi helt opgi-
r-e forbindelsen og koncentrere os om et eget Blad, Som MMK i øvrigt tæn-
ker meget alvorligt paa.

\Ied Haab om et godt Ny-taar for Klubben forbliver jeg
n:ed venlig Hilsen
Per \\-eishaupt

.i.t
'| t,

!--)



retningslinier beskrevet i en artikel i
et nummer af Elektroflug. Jeg havde
fået en kopi af artiklen af Poul Møller,
der ved en tidligere lejlighed havde
hørt om mine planer.

Som mange sikkert ved, viser det
sig hurtigt, at det ikke er ,bare lige" at
lave et sådant projekt helt fra bunden.
Men "så gik der tid med det", som man
siger.

Konslruktionen
Kroppen er lavet over et skelet af 10
mm flamingo, der er beklædt med
damptapet. Damptapet er 4 mm fla-
mingo beklædt med pap på den ene si-
de. Det kan købes i byggemarkeder i

ruller på ca. 5 m. Til limning af fla-
mingoen brugte jeg en elektrisk limpi-
stol, der viste sig at være udmærket til
formålet. Kroppen blev herefter pen-
slet med Balsaloc, og Solarfilm blev ef-
terfglgende påstr6get.

Vingen blev efter nærmere eftertan-
ke bygget på traditionel vis, dvs. som
ribbevinge, der blev fuldbeklædt på
oversiden med 1,5 mm balsa.

Pontonerne er lavet i flamingo, pen-
slet med Balsaloc og beklædt direkte
(ved svag varme) med Solarfilm.

Flyvning
Det skulle hurtigt vise sig, at mit pro-
jekt blev mere omfattende, end jeg lige
havde forestillet mig. Ikke nok med at
Sunderland'en skulle kunne flyve,
men den skulle jo også gerne kunne
lette fra vand. Oprindeligt lagde jeg ud
med 7 celler. Det var kun nok til at la-
ve nogle store bølgeq og fra de bageste
tilskuere lød det: "Flot båd du har!"

Næste forsøg på at få Sunderland'en
i luften foregik ved Falkens årlige
vandflyvetræf på Tlstup Sø. Selv om
celleantallet nu var øget til 9, lykkedes
det heller ikke her at få den i lufben, og
jeg begyndte at få min tvivi, om det no-
gensinde rille lade sig gøre.

\al jeg skriver. at den ikke kom i
luften den dag. er det, fordi jeg ikke
regfier et .\\'ater loop", hvor modellen
blev trukliet op af vandet med for lav
flrrefart. for en fl1-r'ning.

Eksperimenter med placeringen af
flyets "step" - altsa det punkt, hvor fly-
et slipper vandet, når det planer - re-
sulterede dog endelig i succes. Nu kun-
ne Sunderland'en både få fart nok på
og vippe så meget bagover, at den kun-
ne slippe vandet. Undervejs måtte jeg
dog også montere et vandror, da flyet
faktisk ikke kunne styres på vandet
uden et sådant.

Og behøver jeg sige, at det var et im-
ponerende syn at se Sunderland'en
komme op og plane på vandet og deref-
ter gå i luften. Hele starten kræver en
strækning på ca. 60 m.

Endelig i luften kunne jeg konstate-
re, at modellen har et meget realistisk
flywemønster, og "touch and go" er nu
en del afdens "flight envelope". Så 6n
ting er helt sikker: jeg m6der op til det-
te års vandflyvetræfog beviser, at den
han flyue.

Æt i alt må jeg sige, at min Short
Sunderland - sammenholdt med de an-
dre sjove og spændende modeller til
den lille billige motor, som man har
kunnet læse om her i bladet - har givet
mig blod på tanden til andre projekter
med de små Speed 400 motorer.

Hvis også du arbejder på et "400-
projekt", vil jeg opfordre dig til at kom-
me ud af busken og gIæde os andre
med dine erfaringer.

Helt elehtrisle
Kim Andersen - OY 1734

Short Sunderlqnd
Km Andersen hor konstrueret og bygget en noget speciel elmodel.
Hon fortæller her om proiekfe|

I forbindelse med de snart mange om-
talte projekter med Speed 400 motorer
vil jeg bidrage med et nvandet" ind-
slag.
Mit udgangspunkt for at bygge en Spe-
ed 400 model var, at der skulle bruges
fire motorer - og helst med gear. Desu-
den havde tanken om et vandfly strej-
fet mig, så jeg bestemte mig for at byg-
ge en model af den berømte Short Sun-
derland.

Jeg bestemte mig også for, at flyet
hovedsageligt skulle bygges i skum, og
begyndte at udregne dimensionerne
ud fra en treplanstegning, der var lan-
det på mit byggebord.

Konstmktionen blev udført efter
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Historien om ril/ingen(
Af Morten Ulrik Hqnsen
windy, Amoger Fælled

For snart mange år siden, da jeg fprste
gang så en flywende vinge, vidste jeg,
at dette var >my kind of plane". Siden
da har jeg ledt efter et passende kit;
men de vinger, som man ser i interna-
tionale modelfly-blade og på Internet,
har været hjemme-konstruerede. Æ
ære og respekt for disse mænd og deres
flyvende maskiner, men jeg har viliet
købe min første vinge som komplet et
kit, som jeg vidste var gennemprøvet
og lige klar til at samle.

Joker
Denne lange s6gen gjorde mig så utål-
modig, at jeg i sommeren '96 beslutte-
de mig for at tage det store spring og
forsøge mig på egen hånd. Jeg startede
med at studere litteratur (Darryl Stin-
ton: The Design of the Aeroplane) om
flykonstmktion. ht-orefter jeg kon-
struerede min egen iinge .

Jeg var interesseret i et helt unikt
koncept, nemlig en ringe meci fort'ard
sweep (modsat nornale jagere. som
har tiibagestrakte ringerr og uden
canard-hojderor (et hojderor. som sid-
der foran de baerende vinger) . Min in-
tention med dette særprægede design
val at lave et fly uden hale, som ville
være helt ukritisk ved lave hastighe-
der. r'ære "i sit ES. ved høje hastighe-
der og samtidig kunne gå lodret med
en 6,5 ccm motor. Jeg besluttede mig
tii en spændiidde på ca. 1500 mm.

Efter atjeg blei'klar over, at stabili-
tetsmarginerne var meget små hos ha-
lelose fl1'. r'ar der tid at gøre nogle
strukturelle lalg om fl1'et. Grundet det
styltende mon.lent omkring enhver
vinge ridste -;e-=. at jeg matte benl'tte
enten ei ir1-k=:abri: orof,rl (hvor løft-
centeret i rin:.el ::e-e :iden balancerer
med eiier iiE.er -:d: nas-\-ed t5'ngde-

Fig. I Viser c: i",.<j'rc
agså ko[Ce;:' S-:.:j

punktet ved både lave og høje hastig-
heder) (se fig. 1) eller lave "wash-in. i
tipperne (tipperne har en hpjere ind-
faldsvinkel end roden). Ved en flyven-
de vinge med omvendt pil-form ville
dette give det nødvendige moment til
at udligne det styrtende moment. Jeg
valgte sidstnævnte løsning, da det vil-
le give mig mulighed for at boltre mig i
forskellige vinge-profiler af eget design
(Softrvare til r,ingeprofil-design er til-
gængeligt pa Intelnet. Jeg kan anbefa-
le Plotfoil eller CompuFoil. Sog pa cie-
res navne ).

Resuitatet bler- et semi-symmett'isk
profil ved roden og et symmetrisk ved
tipperne for at gøre stallet (når luft-
strpmmen om vingen ophØrer pga. for
lidt fart ogleller for hBj indfaldsvinkel,
ophgrer opdriften) mere godmodigt.

Vingen blev skåret i hvidt skum og
beklædt med 2 mm balsa. Yderligere
blev den forstærket af en 2 mm X-f iner
liste stående på højkant for at give tor-
sions-stivhed.

Arbejdet skled hurtigt frem. og jeg
Elædecie n.riq;-,lelecle tii at kontakte de
i;Cenlanci,.re nlnedsbil.eauer lor. at

formidie mine opdageiser og vise dem,
hvordan jeg havde snprret Mr. Rey-
nolds og misbmgt hans tal i min JO-
KER...

For at gøre en lang historie kort
(mindre udmattende for MFN's læse-
re) kanjeg nu sige, at "vingen" blev for
ustabil om højderors-aksen. Æle de
fornemme flyweegenskaber gik fl øjten,
da jeg måtte konstatere, at en som-
merferies arbejde var spildt, og Joker'-
en ikke ville andet end lave nogle hur-
tige baglæns loops, efter at den slap
jorden. Gode råd var dy're, og jeg var
ret træt af selvkonstruktioner (læs
seivpineri).

Konklusion: jeg havde lavet flere
fejl i designet, hvoraf nogle kan næv-
nes:
o For meget "wash-in" i tipperne
o Vingen var blevet for kraftig og tungr Derfor kunne tyngdepunktet ikke

placeres korrekt uden brug af for
meget ballast.
Efter nogle måneder, hvor jeg slog

mig på skræntflyvning, havde jeg op-
daget. at med den form for fl;wning
kunne man fl1.r-e. når motorflyene

i -e
'.'ri*-,
*å'":t
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måtte blive hjemme p.g.a for meget
vind. Den tætte kontakt til elementer-
ne skrænten, vinden og havet ved
Stevns Klint eller i Vestskoven i Her-
stedvester tiltalte mig yderligere sam-
men med det fartpotentiale, som er
helt naturligt ved den kraftige skrænt-
vind. Det gjorde, at jeg efter bare 2
skræntdage var "solgt" til denne form
for model- flyvning.

Efter kort tid, hvorjeg havde haft de
første uheld med min ROBBE Saphir
Thermik - en 2800 mm termik-svæver
- løb jeg pludselig over et skrænt-
svæve-byggesæt af Lockheed's B-2
Stealth Bomber. Her mente jeg måtte
være en flrn "vinge", så en kammerat og
jeg selv besluttede at bygge og prøve-
flyve to afdisse "vingero.

Denne test vil vi bringe i det følgen-
de.

opad og nedad på samme tid). Der er
altså ingen lodrette flader på flyet,
hvilket er med til at give det dets
stealth-egenskaber - dvs. dets næsten
usynlighed på radarskærme. Vinge-
fanget er 52,43 m, næsten lige så me-
get som på det enorme B-52 bombefly.
Understellet er en modif iceret Boing
7571767 type med næsehjul. Flyet er i
stand til - med kun 6n enkelt luf tank-
ning - at slå til hvor som helst påjord-
kloden.

- og lidt om modellen
Blggevejledingen er pa 6 A5 sider og
ganske kort og præcis. Den giver de
ngdvendige instruktioner på en logisk
og illustrativ måde. Derudover gives
nogle tips om håndtering af modellen
på jorden og i luften. Da der ikke er no-
gen traditionel krop, må man have fat
i begge vingers forkant ved tyngde-
punktet for at kaste den.

Men tilbage til modellen, som jo var
udgangspunktet for testen. Vi befrnder
os her i Off-Scale området (modeller,
som ikke er særligt præcise i skalalig-
heden i forhold til deres originaler), da
denne model på afgørende punkter af-
viger fra originalen. På afstand vil vin-
gernes taper (tilspidsning mod tip) af-
sløre den, og på nærmere hold konsta-
terer man, at flykroppen er gjort mere
aerodynamisk end forbilledet og derfor
har fået ændret canopy'et, og at motor-
indsugning og -udstødning mangler.
På trods af disse ændringer har den bi-
beholdt sin hidsige svalehale-bagkant

Fig. 2 viser def gomne!<enC'e Eoc'e' 371 profil,

sam er ef negel h':r'ci cc .rcc :c tzi:nde profil.

Test qf AMD'I B-2
Steqlth Bomber

Profil 31 4 Dicke 10.92To
Gord: l40mm
tempiate: h"ight 30mm, 10mm at LE, l0rnm at TE

Vinger over Golfen (eller bore slov
Herstedøster)

Thomas og jeg fik i efteraret 1996 til-
budt at teste Aero ]Iodel Design's n1'e-
ste skud på PSS (Porver Scale Soaring)
stammen. Dette er skræntsvævefly,
som i originalen har motor og derfor
har relativt kompakte desigrr. Denne
egenskab gør den slags skræntsvæve-
re aldeles underholdende, og klassen
er da også meget populær i England og
USA.

Skrænten er en skøn legeplads med
2 meter-svævere og opefLer. Men det er
først ved spændvidder på under 2 me-
ter, at skrænten viser sit sande ansigt
med snaprul og loops i et forrygende
tempo. Med disse maskiner kan
næsten et fuldt kustf lyvningsprogram
gennemfpres.

Lidt om B-2
Modellens forbillede er den amerikan-
ske Northrop Grumman B-2 Stealth
Bomber. Det er en flyvende vinge og
styres med delta-mix og friktions-si-
deror af split-typen (roret skilles i to
halvdele og giver flaps-virkning både

og dermed bevaret et flot og truende
look.

Profilel er Eppier 374 (se fig.2), som
giver et godt hastighedsområde, men
ikke sa gode termikegenskaber. Mo-
dellen er altså bedst på skrænten, hvor
der er et godt løft. Fabrikanten hævder
dog, at den med sin lave planbelast-
ning (37gl- dm') er god selv i moderat
skræntvind.

Flyet består af"kroppen", hvilket er
den centrale del af vingen, hvori vin-
gerne monteres. Kroppen er en glasfr-
ber-skal med allerede indbyggede vin-
geståls-fæster og fiedre til fastholdelse
af vingerne. Alle detaljer og fittings er
pænt forarbejdede, og vingerne er la-
vet af abachi-beklædt skum. De er som
kroppen også monteret med fæste til
vingestålene og så flotte, at de ikke en-
gang behøver at slibes. Derved be-
høver man bare beklæde og montere
modellen med radio for at være klar til
skrænten.

De lo B-2 modeller, som efterhånden blev klør
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\/ingen er principielt et utroligt sim-
pelt fl1' at b]-gge. f'Iidterstr{iket mon-
teres med modtagel og akku. \ringelne
monteles med hr-er deles sen',r. Hullet
hertil skal man seh'lave. idet del ikke
er lavet udfræsninger tii dette som pL1

dyrere bvggesæt.
Min model er med standard-serloer

monteret i ser-r'olocks pa oversiden af
vingen for at undga ødelæggelse under
voldsom glidelanding, idet der ikke er
noget understel. Thomas' model er
monteret med mini-servoer i servo-
locks på undersiden afvingen som fo-
reskrevet i byggevejledningen. Disse
har 1åg og armbesky.tter, så de kan tå-
le lidt knubs.

Modellen flywes på 2 kanaler (delta-
rnix) og er udstyret med 2 faste "sny-
de"-finner i klar acryl. Producenten
sagde, at det havde r'æret en kamp at
fl1,we modellen uden finnerne. men at
den nu fl;-ver "lige ud ad en -.nor.,.

Som man sikkert vil forsta. er dette
ikke modellen til l-rende n.red det meset
store byggebehor'. da hun efter kulr to
dage vil sige "r-ar det det heie...l . Jec
valgle dog - lot al la en :cal:r-rir:ia i.rr.-
ve - at male modellen. Til dette trak jeg
en tynd epoxvlim-fiin.r ud over ringen
for at git'e en god malebund. For te-
stens alsidighed valgte Thomas at be-
klæde modellen med Oraco-'rer og var
derfor "ready for action" fgrjeg selv.

Fredoq d.22.11.1996
Første-testflyvning
Pludselig var det dagen, hvor vi skulle
testfl1ve vingerne.

Rorberægdsernes størrelse og neu-
tralstilling samt tyngdepunktets pla-
cering blev noje gennemgået efter byg-
ger,ejledningcn. Den foreskriver et løf-
tet neutral-r'or. saledes at man kon-
stant fln-er meci en anelse stige-ror for
at modi-irke italeiose {h's tendens til at
styrte om folka:.lre:-r. Elie:' et sidste
check var r-i lobci ior' :, ,r' ':nis.l'rclrir-r-
ger. Æle l]'-.l,'ar pa J'nn: ,-,. s.::rjc.GO...
Det el i sadan er s::u.'.::,,:- l'.r:- L::'--

sker. at n.ran ailigevei var.bier-el h,en-
me hos kaelesren og set Bevel.i-r H;li.
90210 i stedet for at tage ud i blæsten

,The real fhing<.
B-2 klor til udrulning fro Northrop,Grunnon fobrik-
ken

- cg modellen.
Thomos fofcgroferel med stn B-2 po toppen of bok
j^-: \/^-.-l ^, ^^

t?
*t*
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og krog samt alu-vingeslål Sæffef, som det toger sig ud efter en hutig somling.

og stå d6r med kolde labber og en
dårlig smag i munden.

Da dagen oprandt, hvor vingen
skulle stå sin prgve, var vinden i vest
og jævn til frisk. Det var lige i under-
kanten, men vi ville forsøge os allige-
vel. Vi lavede et sidste radio-check og
forsikrede os om, at alt var, som det
skulle være. Thomas tog pindene, og
jeg gjorde klar til at kaste dy'et. Jeg
kastede skråt nedad i et kraftigt vind-
pust, og modellen stak næsen roligt.
men bestemt mod jorden. og Thomas
måtte trimme fuldt hojderor samt fl1--
ve med en anelse stige-ror for at kon-
trollere den.

Faktisk sank den så voldsomt, at
den næsten var landet på vej ned langs
skrænten! Det var d6r, at det slog mig:
Der er noget galt... Tlngdepunktet
måtte være lidt for langt fremme. Her
skal man huske, at bare en lille for-
skydning aftyngdepunktet i en flyven-
de vinge kan vise sig at være katastro-
fal. Thomas fik landet modellen skån-
somt for foden af bakken, og jeg pak-
kede frokost-kurven og startede ned-
stigningen for at hente hende.

Vi bestemte, at det nok var for svag
vind og dette, at tyngdepunktet var
placeret for langt tilbage, der var årsa-
gen til den lidet succesfulde første flyw-
ning. Jeg kunne uheldigvis ikke ændre
på bl1wægten "i marken., så vi måtte
ty til den anden løsning, mere vind, for
at få flere flywninger den dag. Derfor
ventede vi i en times tid på skrænten,
medens en Carrerra ASW-17 og en
Blue Phoenix boltrede sig i himmel-
rummet over os.

Endelig tiltog vinden i nogle lange
ryk, så vi bestemte os for at pr6ve igen.
Denne gang havde vi bedre held. Jeg
kastede igen, og modellen fløj pænt og
roligt ligeud, og Thomas lagde den ind
i rolige otte-taller. Men pludselig "tub-
teu den en vinge, da den tip-stallede
(bære-evnen ophører ved vinge-tip-
pen). Thomas var ikke sen til at få den
ind i et dyk for at opbygge fllwefart og
derved få kontrol over modellen. Ved
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denne manøvre røg han så bare igen-
nem den pude afløft, som ligger foran
højen, og var derfor nødt til at gå ned i
bunden og lande hende endnu en gang.

Vel tilbage på toppen af skrænten
holdt vi råd om, hvad problemet kunne
være. Vi var enige om, at modellen var
næse- tung, hvilket gjorde, at den skul-
le flyves med konstant stige-ror. Dette
mener jeg var årsagen til, at den fl6j
mindre heldigt, idet at et konstant ror-
udslag virker som en luft-bremse, hvil-
ket igen forvaen'es ved det r-rodlendige
hojderors-udslag. der er brug for under
et drej. Endvidere er det indll-sende. at
hvis modellen er næsetung, og balla-
sten ligger i snuden, så flyver den
rundt med mere vægt end nødvendigt.
Jeg kan altså ved at ferne lidt ballast
i næsen af modellen komme begge dis-
se problemer til livs og forhåbentligt
bevise, at hun kan flywe. Dette vil vise
sig, når vinden igen blæser dejligt og
kraftigt; men det vender i'i tilbage til
senere i artiklen.

For god ordens skyld skal det siges.
at hØjen i Vestskoven bare er en stor
bakke og derfor skaber et svagere loft
end en traditionel skrænt. Det er. fordi
højen er rund og ikke særlig bred. sa
en del af vinden kan "løbe om hjomer
med den. Det giver sig udslag i. at nto-
deller, når de bevæger sig i kanterne af
løft-området, pludselig kan falde

"igennem" og hastigt tabe hojde. Den-
ne forklaring lige for at papege. ar tar'
vi taget til en stejl kyst-skrænt ior at
teste modellen i den samme r-inci. er
jeg overbevist om, at den var bier-et
hængende deroppe i stedet for at tabe
højde.

Søndog d. 15.12.96
Voldborg havde rejst habet om en god
dag på skrænten med et lofte om 10-12
m/s vind. Så Thomas og jeg pakkede
igen vore vinger og drog ud til Vestsko-
ven. Jeg havde i mellemtiden fiernet
15 g bly i næsen. sa min model ikke
konstant skulle flf i es med stig-ror.

Da vi kom ud tii bakken. var vinden

ikke hård, som vi havde håbet på, men
nærmere frisk. OK - var vi heldige
med, at vinden var konstant, kunne vi
sikkert få nogle minutter deroppe.

Første kast - og den flØj... Roligt og
sindigt lige efter en snor, dog blev vi
overraskede i nogle rolige kurver, idet
modellen gerne vil "tabe en vinge"/tip-
stalle. Dette trorjeg er på grund afden
voldsomme tilspidsning af vingen mod
tipperne. Det gØr, at Reynolds-tallet,
som beskriver luftens hastighed og
dermed bæreevne, er meget lavb ved
tipperne i forhold til inde ved vingero-
den. Det skai dog lige siges, at vi fløj i
moderat vind, hvorimod modellen vil
være i sit es i stærk vind. Jeg tror, at
hvis den startes i stærk vind, kan den
flywes meget hurtigere, og derwed er
disse ris ikke gældende.

Det lykkedes Thomas at lave et en-
kelt rrl, og det ser fantastisk godt ud,
når denne truende, sorte, flade profil
nærmer sig, og den tiltrækker virkelig
opmærksomhed.

I'Iodellen er ikke nogen træner; men
omvendt: har man lige det basale
kendskab til krængerors-modeller, er
den forudsigelig og en forn6jelse at fly-
le. Der ril uvægerligt blive stillet
sporgsmal. når man tropper op med
cien pa skrænten, men det er jo en del
af h1-ggen. Derudover skal det for en
ordens skyld pointeres, at modellen
skal flyves i GOD vind. Drop alt under
8 sekundmeter (gerne mere), idet den
bliver lumsk og svær at flywe ved for
lav vindstyrke.

Tillykke til AMD, som her har lavet
et hurtigt samlet sæt, som har en me-
get hØj kvalitet, og som flyver godt. Til
840,- kr. er det et i alle henseender
godt byggesæt.

I samme serie kan AMD tilbyde AT-
6 TEXAN, A6M ZERO, A-4 SKY-
HAWK, P51-D MUSTANG, F-4
PHANTOM, F-14 TOMCAT, ZIPPY
(en kompakt fl;,wende vinge) og en
Cyclon (en skræntsvæver med vinge-
ron-kontrol, hvor hele vingen virker



som kr'ængeror). Pl-iserne vaderer fra
500.- til 840.- kr.

Hr.is der er interesse. kan man rin-
ge til forfatteren af arliklen pa tlf. 31
57 4828.

Modellente er testet med fglgende ra-
di oer og i n d stillinger :

FC-16 delta-mix
FC-28 delta-mix

Modellens data:
Spændvidde: 7702 mm
Længde: 737 mm
Vægt: 1760 g
Vingeareal: 47,5 dm')
profil: Eppler 374
Radio: 2 kanaler. delta-mix

Ved testen bistod:
Thomas Nielsen - Tlf. 31852066

!

{

Omsider så mon så, hvod alle havde ventet på ot se:

B-2 i luften.
Billedet herover er tøget med et 210 mm teleoE

iektiv, så mosten er længere væk, end det uniddel-
bort ser ud til.

Det hele slyres of ortiklens forfoller, Morlen LJ.

Honsen, der ses på billedet t.v.

Anmeldelser

Technishe Grundlogen fUr
den Bqu von
RC-Helikopfern

Har du lyst til at bygge din helikopter
op fra grunden - og er du god til tysk -
er det en god id6 at læse Achim Schrei-
ber's bog om emnet.

En fiernstl'r'et helikopter står i dag
for mange som et teknisk vidunder, og
diplomingenior Achim Schreiber for-
tæller i sin bog om, hvordan man kan
bygge sin egen helikopter. I bogens teo-
retiske del gennemgås de nødvendige
beregninger. g:undlæggende materia-
lekendskab og tilpasninger, ligesom
normdele m.m. får grrrndig omtale.

Skddt for skridt fores læseren i bo-
gens praktiske del sa igennem r,irke-
ligg6relsen af pianerne. Her bliver em-
ner som motol'\'alg. l1-ddæmpning.
kgling, hoved- og halerotor nted alle
styredele samt rotorblade gr..1tr6i* O"-
skrevet. Der er også et afsnit. hvor
glasfiberarbejde fra stobning al form
til færdigg6relse af en perfekt krop
gennemgås.

Bogen er på hele 248 sider. og tek-
sten understøttes afmange tabeller og
næsten 200 fotos og tegninger.

NIed denne bog. der udgives af \ter--
lag fiir Technik und Handrverk og sæl-
ges for 42 DM, og med dygtigt hånd-
værk kan det lade sig gøre at virkelig-
gØre drømmen om en bYgge en hjem-
melavet helikopter.

Mange af Modelflyve Nyt's annon-
cØer vil være i stand til at skaffe bo-
gen hjem til dig.

'rlllr,"::rl:;:,.,,,rril:.:tr,t9rrr'r?tl]!

ffi:r,,:,rlr:t9lrl,'i,iirlliirlllll9)l

Tqschenbuch fiir Modellflieger
"Lommebog for modeifllwere"

Dieter Schall har skrevet demne lil-
le lommebog for modelflyvere.

Lommebogen beskriver bl.a. de ty-
ske forsikrings- og luftfartsbestem-
melser. Dette kan ikke have den store
interesse for danske modelflyvere.

Men bogen, som er på, 728 sider i
formatet 105 mm x 148 mm, fortæller
også historien om modelflyvningen i
meget korte facts fra 7872t|l1995. Der
er også afsnit om senderfrekvenser
rundt i verden heriblandt også i Dan-
mark. Endvidere om FAI klasser, sik-
kerheden på modelflywepladserne, vig-
tige fagudtryk, tabeller, og hvordan be-
handler du dine accuer. Og så er der et
lille modelflyweleksikon pa engelsk-
tysk og meget mere.

En sadan bog burde ri have på
dansk: men det er et kolossalt arbejde,
der er lar-et. og det er maske en af
g:undene til. at bogen koster 19 DEM.
Bogen. der udgives af VTH med spon-
sorstotte af"robbe", kan bestilles hjem
gennem flere af Modelflyve Nyts an-
noncører' 
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Tucåno
Test qf et engelsk
bygg"sæt

Ved sidste sornmers Worbird træf
hos KFK modtos RC-redoktør Poul
Møller et byggåsæt af en Tucono
fro TAKE-OFF's indehover Lors Ke
rup til test. Modellen er nu bvooel
oi1 ho, fløiet, og Pout Møttei Får
skrevet følgende om sine erforinger
med den.

T\rcanoen modtages godt pakket ned i
en kraftig papkasse, så selv ikke nok
så hårdhændet transportbehandling
kan skade byggesættet. Der er nu hel-
ler ikke så meget, der kan gå i stykker,
for med en færdigstøbt glasfiberkrop
og et par abachibeklædte skumvinger,
der ligger i det overskydende skum, er
der ikke så mange dele i byggesættet.

Ud over det allerede næ'ønte er der
tipper, for- og bagkantlister, krænge-
ror og et par blokke til fairings til vin-
gen - alt i balsa. Til haleplan og rorfla-
der er der lette balsaplader. Pilotfrgu-
rer og droptanke er lavet i kraftig va-
kuumtrukket plast. Canopyet er lavet
af dejlig kraftig klar plastic. Og endelig
er der et motorspant, holdere til lan-
dingstel, et par dyvelstykker, vingebe-
fæstigelse og droptanke af krydsfiner,
landingsstel, et balsastykke til tank-
og servomontering, et glasfrberbånd til
vingesamlingen, et ark med overfør-
selsmærker, en engelsk byggeveiled-
ning, et par oversigtstegninger og en
pose med krængerorsbeslag, rorhorn
mm. Æt i alt et ret komplet byggesæt,
der kun mangler hjul, tank, motor,
spinner, trækkabler til højde- og side-
ror, beklædning og radioanlæg.

Kroppen
Der er ikke meget arbejde med at byg-
ge kroppen. Den ret kraftige glasfiber-
krop er allerede farvetrød, ogkan man
leve med en mindre søm ved samlin-
gen, er der ingen grund til at gøre me-
re ved den. Når næsehjulsbeslag og
motorfundament er monteret, og hul-
ler til brændstofslanger og gastræk-
stang er boret, kan motorspantet efter
en mindre tilpasning - det er med vilje
lavet lidt for stort - limes på plads med
epoxy. På indersiden forstærkes lim-
ningen med lidt glasfiber limet på
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plads med epoxy. Et par balsapinde li-
mes ind bag motorspantet, så tanken
sidder i spænd mellem dem og krop-
pen.

Nu følger en lidt delikat opgave. Der
skal nemligbores og skæres en de1 hul-
ler i cowlet, men med tålmodighed og
øjemål kan det lade sig gøre atlave al-
le de nødvendige huller. I den engelsk-
sprogede byggevejledning fortælles,
hvordan man kan gemme en lydpotte
inde i kroppen under tanken. Jeg valg-
te dog at bruge standardpotten til den
medleverede OS FX 46 motor og må så
leve med, at den ikke særligkønne pot-
te stikker ud på den ene side af motor-
cowlet.

Ved bagkanten af vingen limes et
kraftigt krydsfinerstykke ind i krop-
pen. På dette monteres et par trækiler
med islagsmøtrikker til vingeboltene.
Ved vingens forkant bores senere et
par huller til vingebolte.

Ved halen limes en balsapind ind i
finnen. En balsaklods slibes til. så den
passer på toppen affinnen. Haleplanet
samles og slibes i facon. og en rille til
det skæres ud i kroppen. Vær omhyg-
gelig med. at haleplanet kommer til at
sidde vinkelret på finnen. Højde- og si-
deror høvles i facon med en balsahøvl,
og riller til hængsler skæres ud.

Vent med at placere servoer i krop-
pen, til alt er monteret på denne. Så
har du en chance for at påvirke tyng-
depunktet med disse ting.

Cockpinet
Vær ikke fedtet med epoxyen, når pi-
lotfigurerne skal limes sammen. Når

kanterne senere slibes væk, er der ik-
ke meget plastmateriale tilbage, og så
er det rart med et tykt lag epoxy på in-
dersiden. Efter slibningen blev piloter-
ne fyldt med expanderende bygge-
skum, som der blev sat en træklods ind
i. På den måde kan piloterne både li-
mes og skrues på plads - og forhåbent-
lig blive siddende der. Tak for ideen til
Keld Hansen.

Hvor meget rrrar' gør ud af cocpit-
indretningen, er op til en selv. Jeg ma-
Iede det hele matsort og limede nogle
tegnede instrumenter ind foran pilo-
terne. Vent med at lime figurer og
canopy endelig på plads, til modellen
ikke mere skal ligge på ryggen og be-
arbejdes. Canopyet passede for øwig
perfekt.

Vingen
De to vingehalvdele er som allerede
tidligere nævnt abachibeklædte, og de
er også skåret i smig ved vingeroden,
så de ved sammenlimning får den rig-
tige vinkel. Der er ikke meget arbejde
ved dem. For- ogbagkanter limes på og
slibes i facon. Tipperne får samme tur.
Et par krydsfrnerstykker til understel-
let limes ned i et par udfræsninger i
vingens underside. Disse laves let ved
først at skære abachien væk og så
"fræse" skummet ud med en skum-
fræser lavet af et stykke træ med et
sØm slået passende langt ned.

Nu kan vingehalvdelene limes sam-
men. Når limen er hærdet, monteres
krængerorsbeslagene; herefter for-
stærkes sammenlimningen med et
glasfrberbånd.



For at få vingen til at passe godt
sammen med kroppen er det nødven-
digt at slibe en hel del væk af sidst-
nævnte. Men selv om man gØr det, vir-
ker kroppen dog stadig solid - den er
som tidligere nævnt ret kraftig.

Nu er det tid at bore huller til et par
pinde i vingens forkant og i flykrop-
pen. Det kan godt drille lidt, men bor
evt. hullerne i vingen fgrst, og sæt et
par dyvler med farve ind i dem. Farven
smitter af på kroppen, og man kan se,
hvor hullerne skal bores. Nu kan også
huller til vingeboltene bores. Og med
vingen monteret laves et par fairings,
så kroppens og vingens underside pas-
ser nogenlunde sammen.

Mens du har modellen liggende på
ryggen, kan du også skære et par slid-
ser til droptankene, hvis du vil fl;rue
med dem monteret. Tankene er lavet
af samme type plast som piloterne,
men her anbefaler byggevejledningen
at lade en søm på et par mm blive, så
sammenlimningen holder. Droptanke-
ne monteres på vingen med et par
stykker krydsfiner beklædt med balsa.

Endelig skæres hul til krængerors-
seryo, og krængerorene tilpasses med
hul til beslag og slidser til hængsler.

Montering
Nu er det tid at montere alle ting på
modeilen for at afbalancere den. T\r-
cano'en viste sig at r-ære lidt næse-
tung, så ser-\-oer.. modtager og batteri
blev placeret sa langt tilbage sorn
praktisk muligt. Det loste det problent.

T!ækkablerne til hojde- og sideror
holdes fast af en lilte flamingoklods.
der limes ind i bagkroppen, og et balsa-
stykke, der limes ind umiddeibart bag
servoerne. På den måde undgår man
slør i rorene.

Jeg gav rorene de i byggevejlednin-
gen anbefalede udslag.

Finishen
Jeg valgte at lave modeilen nogenlun-
de, som den var tist pa billedet. der
fulgte med byggesættet. Det kr'ær"ede,
at vinge og haleplan blev beklædt med
hvid beklædning. De hvide og bla stri-
ber på siden af modellen og pa finnen
blev lavet af selvklæbende Soiartrim.
Halefinnens trætop beklædte jeg med
rød film, og for ikke at få al for stor for-
skel på glasfiber og træ lod jeg filmen
gå ned til under den hvide streg på fin-
nen. Modellen blev herefter pyntet
med klistermærker fra det medf6lgen-
de ark. Disse klistermærker og Solar-
trimmens kanter brændstofsikrede jeg
med Clearkote.

Denne frnish er selvfBlgelig ikke
nok, hvis man vil deltage i skalakon-
kurrencer, men jeg er selv tilfreds med
resultatet, og det erjo det vigtigste.

Flyveklar vejede den7,42 m spænd-
ende og L,20 m lange model lidt over 3
kg.

Flyvning
Inden den fgrste flyvetur k6rte jeg den
helt nye OS motor til på følgende må-
de: Jeg beglmdte med at lade den køre
for fuld gas med en 10x6 propel med
nålen stående, så motoren k6rte meget
"fedt". Efter fem minutter begyndte jeg
så med stadig hyppigere intervaller at
gir,e den fuld gas i 5-6 sekunder ved at
skrue naieskruen ind. sa motoren kor.-
te naks omdrejninger'. Efter et har-e
kcrit tre iankfuide genue]lt :Ioiol.el D:1
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skruen. sa ntoioren kunne iaqe gassen
uden at ga i sra.

Inden fl1n'ningerne blttede jeg pro-
pelien ud til en 10x8 og stillede fuid-
gasnålen, så motoren kørte lidt til den
fede side. Dette giver forholdsvis lave
omdrejninger (lav støj) og rigelig træk-
kraft - og motoren holder erfarings-

mæssigt i mange år til den behandling.
Tbcano'en flØj sin fgrste flyvetur en

blæsende februarsdag. Den næsehjul-
styrede model havde ingen problemer
på jorden, og da den var taxiet ud på
pladsen, så den havde næsen mod vin-
den. gavjeg gas. Tucano'en accelerere-
de kvikt. og efter kort tid fik et lille vip
med hojderoret modellen til at forlade
jorden. Den steg hurtigt og uden nogen
kor-rektioner mod himlen. En smule
dyktrtm. og den fløj som på skinner.
Vinden generede pa ingen måde mo-
dellen, der floj harrnonisk og let kon-
trollerbart rundt pa himlen. Krænge-
rorene kunne godt tale lidt mere ud-
slag og højderoret lidt mindre, men
den slags er i høj grad en smagssag, og
den enkelte må pr6ve sig frem, indtil
passende rorudslag er fundet. Mindre
justeringer klares let på et computer-
anlæg; større justeringer bør foretages
ved at flytte kablerne på rorhornene.

Jeg er ikke den store kunstflyv-
ningspilot, men de mest almindelige
manøvrer som loop, rul, cubanske otte-
tal, rygflywning o.lign. er lette at ud-
føre med Aeroteks T\rcano.

Den valgte OS FX 46 motor passer
frnt til modellen, og jeg er en af dem,
der er glade for den nye nåleskruepla-
cering. Nålen sidder ikke på karbura-
toren, men på bagdækslet. Det giver
en behagelig afstand til propellen. når
nalen skaljusteres.

Br-gger-ejledningen angiver. at mo-
dellen kan fl5-es med motorer fra .40
tii .6(t. og det skal nok passe.

Konklusion
Tucano'en fra Aerotek el en nem og
hurtigbygget model, der vil kunne byg-
ges af de fleste. Kendskab til engelsk
er en stor fordel, men med lidt sund
fornuft - og måske hjælp fra rutinerede
klubkammerater - kan de fleste bygge
modellen og give den en finish som vist
på billederne. Det er selvf6lgelig også
muligt at give den hele armen med de-
taljer og optrækkeligt understel; men
pas på vægten - der er ikke rigtig no-
gen steder, hvor der kan spares vægt.

Aerotek skriver selv i byggevejled-
ningen, at modellen ikke byder kompe-
tente "krængerorspiloter" på proble-
mer. Og det vil jeg godt give dem ret i.
Firmaet skriver også fornuftigt nok, at
hvis det er den første lawingede kraen-
gerorsmodel, man skal flywe med, må
det anbefales at søge hjælp hos en ru-
tineret pilot.

Selv om modellen er rimelig kunst-
flyvningsdygtig. el det ikke det, der
skal sælge den. Tucano'ens stl.rke er
efter min mening. at den el hurtig at
bl"gge. nenl at fln-e og ser flot ud i luf-
ten.

Prisen pa kr. 1.190,- kan der ikke si-
ges noget imod. Den gennemgående
kvalitet i byggesættets dele er i orden,
og det koster at få lavet en glasfiber-

PNMkrop.
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Nyt frq Niirnberg og
nihedkqtqlogerne
Med hiælp fro Avionic, Axmo Mo
deller, Groupner, Mooetoft DMI og
Witzel Hobby hor vi fået somlet -
moteriole fra den store leoetøismes-
se i Nurnbe rg. Det er heiikke mu-
ligt ot vise olle nyhederne, men RC-
redoktør Poul Møller hor studeret
moteriolet og volgt følgende ud.

Multiplex
Under overskrifben "Den nye elek-
troklasse" har Multiplex en serie elmo-
torfly i sit katalog. Det drejer sig om en
Britten Norman Islander, en Cessna
182 Cardinal og en Piper "Super Cup".
Æle modeller er til Permax 400 mo-
tor(er) og er lavet i skum.

Til frrmaets nye Pico radioanlæg
kan man købe den utraditionelle Smi-
ley til 2 Permax 400 motorer. Pico-seri-
ens modtager er en lille genialitet med
navnet Ein-Stein. I Ein-Stein er mod-
tager, to mikroservoer og kontakt byg-
get sammen i en kun 62x31x34 mm lil-
le kasse. Denne kasse kan monteres i
en i flyet fastmonteret ramme med
kun 6n skrue.
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Pa bagsiden af Multiplex's nyhedskatalog frnder man en
"stor" nyhed. Firmaet leverer nu (igen) et slæbefly ved na"rn
Big Lift!

robbe Commonder

der på forholdsvis få timer kan bygges
til en flot semiskala model.

Med Student E, V og E Acro sender
robbe en højvinget trænermodel, der
kan bygges med forbrændings- eller el-

@

Smiley

robbe

fortsætter med de populære støbte
skummodeller. I år præsenterer de
robbe Commander. Den 123 cm store
tomotorede (Power 400/45) model af et
Gulfstream forretningsfly fortsætter
traditionen med støbte skummodeller,
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motor og med og uden krængeror, på
markedet. Den 140 cm store model le-
veres næsten færdigbygget.

På svæversiden kan man i robbes
nyhedskatalog se en Fox semiskala
kunstflywningssvæver. Fox er 217 cm
stor og leveres med glasfibekrop og
færdig træbeklædt og slebet skumvin-
ge.

K-Rat er en hotline elektrosvæver
til 8-16 celler. Den leveres med en glas-
frbekrop og en 180 stor vinge i 6t styk-
ke. Æt afhængig af motor og batteri
kan man montere sin K-Rat til at være
en forholdsvis fredelig sag eller til at
være en vild hotliner, der kan stige
næsten lodret.

robbe har også en del helikoptere
med i nyhedskataloget. Den viste Fu-
tura Super Sport er en prisgunstig
træningsmodel i .60 klassen. Mekanik-
ken er en blanding af metal- og plastic-
dele, og den er efter sigende robust og
slidstærk.

robbe
Student V

robbe
Sludent E Acro

Simprop
Fra tlzske Simprop er kommet en ny
udgar-e af den flotte Solution s\:æver.
\u hedder den \L. og ud or-er at \'ære
rokset i forhold til forgæneeren har So-
lution XL faet bvgget er kunstigt rur-
bulenssystem ind i riagen. For at fa ..a
få turbulenser som mulig blæses der
luft ud af huller på oversiden af vin-
gen. Luften lukkes ind gennem et par
indtag i kroppen og sendes herfra ud i
vingen. Den næsten 4 m store svæver
leveres i Simprops sædvanlige meget
fine kvalitet.

Simprop har dog andet end high
tech på programmet, SE Yongster er
en begyndermodel, der kan bygges
som svæver, motorsvæver eller el-
svæver. Den 180 cm store model er

med sin glasfiberkrop og Jedelsky-vin-
ge meget hurtig at bygge.

I

CIOUDD f,C:n 40'-
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ACE R/C
Fra USA har Maaetofb DMI som noget
ny't hjemtaget en række modeller fra
det amerikanske firma ACE R/C.
Blandt de mange b1-ggesæt falder Sea
Dancer'en og Cloud Dancer'en i øjne-
ne. Forstnærnte er en næsten 2 m stor
fl1r-ebad til motorer fra .45 totakter til
.90 firtakter. Cloud Dancer er en lav-
vinget kunstflyvningstræner med et
rapt udseende og i samme størrelse.
Begge modeller er bygget op i traditio-
nelle materialer.

K-Røt SE Youngsler

Futoro Super Sport

li:?ii,t*%
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Topoz
sender fire meget forskellige modeller
på markedet i år:

Step One V-Tech
er en håndkastsvæver med glasfiber-
krop, opbygget vinge og v-hale. Model-
len leveres med en færdigbeklædt vin-
ge og hale og med alle nødvendige hul-
ler og fræsninger i kroppen.

Funtastic
er en 1,5 stor (lille) el-svæver til 7-8
celler. Kroppen er afglasfiber, og vin-
gen er abachibeklædt skum. Både ha-
leplan og vinge er beklædt med Oraco-
ver, og alle nødvendige huller og ud-
fræsninger er at finde.

A-4E Skyhawk'en
er beregnet til en 4 ccm forbrændings-
motor. Deltavingen har en spændvidde
på kun 80 cm, men modellen kan efter
sigende flyve ret langsomt på grund af
vingens form. Modellen er med galsfr-
berkrop og abachi/skumvinge. Ud over
alle nødvendige småting fplger et de-
korationsark med, så man kan dekore-
re sin model som den viste.

Endelig uiser ui
Laser Arrow,
der er en 1 m stor deltamodel, som kan
udstyres med motorer fta 4,6 til 10 ccm
- afhængig af temperament. Som nav-
net antyder. er der brugt laserteknik
ved fremstilling af b1-ggesættet. -\11e
trædele er skaret ud med laser. hvilket
giver en hidtil uset præcision i arbej-
det.

1 Funtasfic

a-q
ilil -

Groupners
nyhedkatalog er med sine over 100 si-
der traditionen tro det tykkeste afdem
alle. Med motorflyene DV 20 Katana
og Cessna L-19 Bird Dog har det tyske
firma fundet et par modeller frem, som
man ikke ser så tit.

Katana'en er en 240 cm stor model
af et østrigsk sportsfly. Den er tiltænkt
en 10 ccm totaktsmotor eller en 15-20
ccm frrtakter.

Den fra Vietnam-krigen kendte
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Bird Dog, der i Graupners version er
168 cm stor, kan motoriseres med en
forbrændingsmotor i .40 klassen eller
en gealet Speed 700 elmotor med fra
12 celler.

Afinteressante svævere vises en se-
miskalamodel af en LS 8 og el-svæve-
ren Cumulus 97. LS S-svæveren er 250
cm i vingefang og har en krop afglasfi-
ber og vinger af abachibeklædt skum.
Cumulus'en er en hurtigbygget 187 cm
stor el-svæver beregnet til Speed Gear

400 motoren. Kroppen er af glasfiber,
og vingerne er traditionelt opbygget -
og beklædte ved leveringen. Hvis man
vil flywe den som s\'æ\'er! kan "motor-
næsen" tages af og en ekstra "svæver-
næse", der følger med i byggesættet,
sættes pa.

Ogsa helikoptere byder Graupner
på. Den viste Superio har en længde
uden lotor pa 141 cm. Det er en "Spit-
zenmodell'' henvendt til konkurrence-
piloter.

L Step One V-Tech

A-4E Skyhowk Loser Arrow



Groupners DV 20 KATANA Cessnø L-\9 Bird Dog

Cumulus 97 Superio

Groupner LS 8

Silver Sror Models/
Axmo Modeller
har hjemtaget en stribe modeller fra
det amerikanske firma Global. Af dis-
se har vi valgt at vise 3 meget flotte
modeller, der alle leveres næsten fær-
digbyggede. Det er vist også de færre-
ste, der vil være i stand til at dekorere
dem som vist på billederne.

Superfly er en hgjvinget træner til
en .15 motor. American Fiyer er en
skuldervinget krængerorsmodel til en
.40 motor. Vil man i gang med kunst-
flyvning er Kvik Fly et godt bud. Den
lawingede model er beregnet til en .40
- .46 motor.

Som nævnt i indledningen er denne
gennemgang kun smagsprover pa ny-
hederne. Hvis du vil ride mere. opfor-
dres du til at kigge ind til din lokale
hobbyhandler. Tag endelig et par n]-
hedskataloger med hjem. Der er
spændende læsning i dem.

PNM

Axmo Americon Flyer

Kwik Fly

;.'*'ri

:ti.:::il; :;iij::l::: :1:i|:. .,. i:r

Superfly

21,



2-mefer klqssen

l5-års iubilæums
postkonkurrence
Morten Munkesø gør i onledning of iubilæef sfofus over denne donske
svævek/osses historie og fortæller om k/ossens nuværende sfofus.

Det forlyder, at vores 2-meter regler
netop er ved at blive vedtaget som de
gældende nordiske 2-meter regler,
hvilket bringer os til at tænke på, at
det i år er 15 år siden, at den første 2-
meter konkurrence blev afholdt. Det
ville vi gerne fejre via SMSKs post-
konkurrencer.

Som nogle sikkert husker, så var det
et par gutter fra SMSK, John Olsen og
Steen Høj Rasmussen, der i sin tid frk
ideen med den nye 2-meter klasse.
Reglerne er blevet rettet lidt til, siden
v] fløj konkurrence for f6rste gang,
men i det store hele er der ikke ændret
noget.

Historie
Højteknologien havde for alvor holdt
sit indtog i F3B-klassen i starten af
S0'erne. Elektroniske mixere, miniser-
voer osv. var dengang kostbart, og det
at ekvipere en hot-shot F3B model
med moderne udstyr var ikke "bare li-
ge".

Steen HøjRosmussen og lohn Olsen fro SMSK
Modellerne er Spirit og ClubJubilee.

Resultatet var, at antallet af delta-
gere ved F3B-konkurrencerne var da-
lende i takt med, at modellerne blev
stadig mere avancerede. Det var efter-
hånden kun Tordenskjolds soldater,
der stillede op til konkurrencerne.
Man ville gerne have flere deltagere,
for at der var noget ved det.

Mange fløj i det daglige rundt med
kun 2 kanaler på svæveren og var godt
tilfredse med det. Det ville vaere fint.
hvis man kunne få fat i nogle af disse
hobbypiloter til F3B pa længere sigt.
Nlange ril1e ogsa gerne konkurrere og
gerrre pa et hojt sportsliS - men lat'ere
teknologisk - niveau.

Svaret havde John Olsen og Steen
Høj Rasmussen i form af en ny 2-me-
terklasse. Det var nærliggende at væl-
ge klassen til 2 meter, da mange alle-
rede havde en model liggende på loftet,
og man kunne derfor komme i gang
med det samme.

2-meterklassen skulle dermed også
være skoleklasse til F3B. Det at lære
at flyve i termik og lande på afmærke-
de landingspladser varjo også en del af
F3B.

Størrelsen på 2 meter blev vurderet

Blue Phoenix de Luxe.

Denne flofte model med cockpit og det hele vør
bygget øf John Olsen. En filsvorende flyver endnu i
SMSK og eies af Henrik Nle/sen.

til at være den laveste grænse for,
hvad der rent flywemæssigt var accep-
tabelt. Men kort fortait var grundide-
erne med den nye 2-meterklasse føl-
gende:

- Færre involverede mennesker til
afholdelse af en konkurrence.

- Enklere materiel og mindre hjæl-
peudstyr'.

- Billige, enkle og robuste standard
svævemodeller.

- Standard radiogrej brugbart.

Modellerne
Det gode ved 2-meteren var bl.a., at
der var et rigt udbud af modeller, som
potentielle piloter kunne kaste sig
over. Som nogle husker, var Graupners
mindre modeller (Dandy, Amigo II
osv.) populære en overgang. Senere
kom de amerikanske modeller, der fak-
tisk fløj godt, såsom Riser, Metrick,
Gently Lady og Olympic, og som var
billige i indkøb.

Den model, som over en årrække
imidlertid rendte med alle palmerne,
var den svenske Blue Phoenix. Med en
pris på 220,-kr. kunne man ikke kom-
me billigere i gang - og der var mange
Phoenix'er fremme lige pludselig - så
mange, at det var ved at blive lidt for
tamt. (Der blev også Ødelagt mange).

Børge MarLensen fra Hjørring byg-
gede Blue Phoenix'er i bundter af
10 ad gangen - og det gik hurtigt med
at få rigget sådan et bundt til. AlIe
Phoenix'er, der fløj i Hjørring, var vist
bygget afBqge.

De fleste konkurrencer i 1980'erne
blev vundet af Blue Phoenix'er, men
under specielle forhold kunne den ikke
være med. Ved vindhastigheder over 8
m./s var den udelukkende i stand til at
flyve baglæns pga. den store mod-
stand. På blæsevejrsdage blev den der-
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for distanceret af hurtigere modeller.
Et andet væsentligt Phoenix-problem
var de utilstrækkelige kurveegenska-
ber. Der var således lagt op til forbed-
ringer.

John Olsen fra SMSK designede i
1989 en ny 2-meter model med navnet
Club-2. Modellen gjorde sig faktisk rig-
tig godt i konkurrencerne, bla. r'ed at
den havde gode kurveegenskaber i ter-
mik, samt at den fløj bedre op imod
vinden end Phoenix'en. Aerodlnamisk
var Club-2'eren altså meget bedre end
Phoenix'en, men det betod sa også, at
den var en del sværere at b1'gge. og den
fandtes kun i tegningsform.

Club-2'eren var en smuk model, og
vi så faktisk en hei del afdem til kon-
kurrencerne. Erling lra klubben lave-
de en del crash-tests med Ciub-2'eren
en overgang - og han var faktisk rigtig
godt tilfreds med resultaterne. Den
stod ikke tilbage for noget - det var kun
et spØrgsmål om fart.

Svaret på manges drømme dukkede
op i 1990 i form af den nye Spirit fra
Great Planes. Vingen på Spirit var et
rigtig godt bud på, hvordan en 2-meter
vinge skulle se ud: Stort areal, der gav
gode udgangshøjder, samt et forholds-
vis hurtigt pro{il (Selig), der kunne
komme frem, når det blæste. Til
gengæld var kroppen til Spirit ikke
særlig konkunence-inspireret. Det
kan der imidlertid rådes bod på. Poul
Møller har i MFN skrevet om, hvilke
modifikationer der skal til for at få en
mere robust konkurrencemodel ud af
Spirit'en.

Ved siden af standardmodellerne
har vi tillige set en bred rifte af hjem-
melavede fl5. ved konkun encerne. Ten-
densen har desværre været, at stadig
færre selv konstruerer deres modeller.
Dette er sket i takt med, at byggesæt-
tene er blevet bedre og billigere. Da
modellerne skal kunne tåle nogle drøje
hug, er det er jo ikke en 1000 timers
deluxe model, man skal brrrge til kon-
kurrence, snarere en robust s\-æ\-er.
der er forstærket på de dgtige steder.
Der findes heldigvis stadigvæk nogen.
der selv laver flotte modeller og tager
dem med til konkurrencerne, bl.a.
Erik Nienstedt, B6rge Hansen og John
Olsen.

Mændene (M/K)
Det vil tage mange sider at beskrive al-
le de tapre mænd, der har ofret deres
sgndage for den ædle 2m-sport. I ste-
det viljeg h6r bringe nogle korte flash-
backs fra fordums tid:

Vi stod tavse og sammenbidte i mor-
gendisen. Solen skinnede. og det var
meget varmt.

A,(SMSK): "Har du husket nogle af
dine post-elastikker?"

B,(Borup): "Nej uha-dada - dem br-u-
ger jeg kun ved post-konkur-rencerrle.

"Ædrig har så få, haft så mange, at
takke for sa lidt, på den korte tid". Ci-
tat: Winston Churchill Jr. efter at han
havde læst om den danske 2-meter-
klasseiRCM&Ei1982.

Erling ligger komfortabelt med sin
Club-2 meget højt - mindre end 30 se-
kunder senere diffunderer kroppen
(flyets) ved et uheld igennem et eter-
nittag med 220 km/t.

A,(Hj6rring): "Hvordan er det mu-
ligt, at Erling flywer igennem et tag
med sin model?"

B,(SMSK): "I 2-meterklassen er alt
muligt!"

"Aldrig har så mange, set så lidt, blive
så stort, så hurtigt." Citat: Winston
Churchill jr. efter at han deltog i den
første Internationale postkonkurrence
i 7992.

En gruppe 2m-flywere står og betrag-
ter en lille gestikulerende silhuet ude
på en stor kornmark.

A,(Hjørring): "Hvad mon det er,
manden prØver at fortælle os?"

B,(Sønderborg): "Han vil nok bare
have en omflywning til - nu stod vi igen
i vejen".

"Ædrig har så mange, set noget så
dy'rt, blive så billigt så hurtigt." Citat:
Winston Churchill jr's kone, efter at
hun overværede sin husbonds sidste
deltagelse i SMSK's forste Inter-natio-
nale postkonkun'ence i 1992.

2-meter klossen i fremtiden
Oven pa ca. 15 ar med 2-meter succes
må ri nu konstatere, at der af en eller
anden grrrnd er en vigende interesse
for 2-meteren, og det må nok tilskrives
en vis "overfl)rvning" i klassen - hvis
man kan kalde det sådan.

Vi i SMSK tror mest på, at det kun-
ne skyldes f.eks Sjællands Cup'en,
hvor man pinedød skal deltage i et vist
antal konkurrencer for at kunne vin-
de. Dette besværliggør tingene noget
og ferner også noget afspontaniteten.
Maske bringer det ligefrem et moment
af stress ind i 2-meteren - og det var
sjor,t nok lige nøjagtigt det modsatte,
der var hensigten med 2-meterklas-
sen.

2-meterklassen er blevet en begi-
venhed, hvor det er lykkedes at kombi-
nere folkelighed og sport på en sjov
måde. Faren var, at det kunne ende
med, at det hele grk op i øl og smØger.
Niveauet i klassen er dog i dag så højt,
at det virker, som om folk tager tinge-
ne højtideligt. Det har vist sig, at selv
garvede R./C-svævepiloter, der delta-
ger i en 2-meter konkurrence for første
gang, får klø, så det basker. Joohh - det
er nok også en del afmorskaben, at alt
i virkeligheden kan ske i 2-meter - og
sk6r.

Endelig har 2-meter klassen med
sin folkelighed også bragt mange folk
sammen. Der er nok ingen tvivl om, at
der er blevet kny'ttet mange bånd imel-
lem klubber via 2-meteren.

Personligt må jeg bekende, at jeg i
hvert fald ikke havde rejst så meget
rundt i Danmark, hvis jeg ikke havde
flØjet 2-meter. Vi har haft nogle fanta-
stisk gode ture rundt i landet, og dem
ved jeg at ingen i SMSK ville have
r'æret loruden.

lnvitotion til Notionol oo
lnlernotionol postkonkJrrence i
2m-klqssen
Vi forsØger som noget n1't at annonce-
re vores Internationale konkurrence

En Eogle under indflyvning.
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over Internet, og vi har en fornemmel-
se af, at der skulle være mulighed for
at komme ud til flere flywere end tidli-
gere pga. det nye medie. Samtidig ser
vi naturligvis en mulighed for at spare
lidt på klubbens midler, da det er dyrt
at sende invitationer og komplette re-
sultatlister med billeder til eksempel-
vis USA og andre steder.

Som vi plejer at sige: Hvis I ikke al-
lerede har bygget den nye 2m turbo-
model, så er det på tide at komme i
gang, for som modelsvævekalenderen
siger, så er der både National og Inter-
national post igen i år, hvorfor vi her-
med inviterer alle 2m piloter til at del-
tage.

Skulle nogen have lyst til at deltage
uden at have nogen at fl;we sammen
med, er de velkomne til at stille op på
SMSKs flyweplads, hvor vi kan stimle
nogle hold sammen, og hvor vi har det
fornødne startgrej til rådighed.

Se i øvrigt invitationer til de to post-
konkurencer under organistationsstof-
fet bagerst i bladet.

Tommy Jensen har sendt os et billede,
hvor han poserer med et par af sine
Spitfrre modeller. Begge modeller er
bygget efter Tore Paulsens modificere-
de tegning. Tegningen kan købes hos
RC-Unionen, og en byggebeskrivelse
kan frndes i Modelfl;we Nyt nr. 211987.

Tommy skriver, at han hurtigt, da
han begyndte som modelflyver, fandt
ud af, at han var til skala, og allerede
hans 3. model var en Tore Paulsen
Spitfire. Inden han var "færdig" med
modellen, blev det til 3 af slagsen.

Spit'en har givet Tommy masser af
glæder. Blandt andet fordi den har
"det forbandede tipstall" i sig - og den
eneste måde at lære at beherske det er
at flyve med en model, der har det i sig.

Tommy slutter af med at skrive, at
Tore Paulsens Spitfire varmt kan an-
befales til alle, der går med skalatan-
ker. Og med lidt ekstra finish kan den
udmærket deltage i Populær-skala.
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Generelt om
Poslkonkurrencerne
Er der 2m-piloter, som ikke tidligere
har deltaget i en 2m-postkonkurrence,
så repeterer vi kort reglerne her:

Når tiden oprinder, a{holdes kon-
kurrencen lokalt på jeres egen flyve-
plads. Reglerne er de sædvanlige dan-
ske 2m-regler, som forventes bekendte
(kan rekvireres hos os).

Der skal flywes minimum 2 runder
for at kunne vinde - flywes der flere, er
det de to bedste runder, der tæller-.

Efter at flyvningerne er gennem-
ført, sendes resultaterne til undefteg-
nede. Vi foretrækker, at deltagere be-
n1'tter fotokopier af originale resultat-
skemaer (kan rekvireres hos os), da
det gør kontrolarbejdet lettere for os
senere hen. Skriv tydeligt. Husk at få
underskrevet skemaet af tidtager/kon-
trollant for at undgå senere misfor-
ståelser ved evalueringen af resulta-
terne.

Der er planlagt to flyvedage, og man
kan selv bestemme, hvilken af de to
dage (eller begge) man ønsker at flyve.
Bedste resultat tæller.

Vinderen vil blive kontaktet direkte
og tildelt en pokal.

Kontaktperson for konkurren-
cen er:

Morten Munkesø
Valmuebakken 22
DK-2625 Vallensbæk.
Telefax: 43 62 46 69 (kl. 18-20.)
E-mail: mmu@post5.tele.dk

Som vi har meddelt tidligere, modta-
ger vi meget gerne fotos, taget lokalt
under konkurrencen. Vi får praktisk
taget aldrig billeder fra deltagerne,
hvilket vi er lidt kede af. Få nu appa-
ratet ned fra hylden. Er billedet godt,
sender vi det videre til MFN eller an-
dre biade i udlandet.

Vi forr,'enter at kontakte følgende
udenlandske modelflyweblade ang.
den Internationale konkurrence:

Silent Flight (England).
RCSD (USA).
Aufwind. (Tlskland).
ModelflYwenl'tt (Sverige).
Model Informasion (Norge).

Også diverse flyveklubber, som er op-
sporet over Internet, får invitationer.

Med venlig hilsen
Sjællands Modelsvæveflyweklub,

Morten Munkesø

Min
Model
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Jo, jeg har prøvet at købe et færdigt
modelfly med dette navn - omtrent
færdigt altså!(der var ikke installeret
radiostyringsanlæg i det, og heller ik-
ke det rBr i kroppen, som bærer vinge-
forbindelsen - og forresten heller ikke
holder for kabinen - og forresten heller
ikke tapehængsler på rorflader på pla-
nerne (krængeror og flaps) - og da hel-
ler ikke det bevægelige sideror). Men
resten var gjort, selv beklædningen.
som er en gennemskinnelig "Oracor-er"
af en slags. Ogsa stodstænqer i
rørforingel i krop og iippean.ange-
mentet for haleplanet var lavet. Og i
gvrigt også støttestifter i den bagerste
del af vingen. Der er ogsa monteret en
udmærket højstartskrog.

På billedet kan man se hvordanl!
Planerne er 4-farvede på oversiden -
haleplanet 2-farvet. Og jeg kan i hvert
fald ikke sætte film på med en sådan
akkuratesse, og jeg kender vel også
kun max. 2, der kan det!!

Brugsanvisningen, som er overor-
dentlig udførlig, fortæller, hvad man
anbefaler brugeren at gøre for at få
succes. Og hvis alt andet glipper, skal
denne læses (og folges)ll De eksempla-
rer af dette fl1'. som fremtidig leveres
her i landet, er udstrret med dansk-

:$:*" 
vejledning - udfort af sll-ive-

Nå, spØg til side - videre i teksten.
Udover hoveddelene - krop med kabi-
ne, haleplan, halefinne og vinger- med
rorflader - hvad f6lger så med?

.-,i.-:tl

Jo, der er en pose, som indeholder
kuglelink, små skruer, hængsler for si-
deror, gevindloddebøsninger, forkrøb-
bede trådstykker, som er stødstænger,
rormaskineholdere til at putte i vin-
gerne, rorhorn, Ø 10 mm rundstål for
samling af krop og vinger, 6 2 mm og Ø

3 mm piano for samling og påsætning
af haleplan. Endelig også tilstrække-
ligt med S-farvet 3-lederledning for
vingerorsmaskinelne.

Og hr-ad man selr- skal lægge til. er
den nodvendige epos-. lidt x-finer for
romraskinebaske i xroppen. eveniuelt
den necienfor næ\nte vantskrue for
ringebefæstigelse. serr-oafdækninger
for sen'oer i ringelne samt tape for
rorflader.

Naturligvis skal man også selv an-
skaffe de stik, som forbinder rormaski-
nerne fra vinger til krop.

Det arbejde, som jeg udf6rte for at få
dyret i luften, var fglgende:

Krop:
- Fremstilling og montering af rorma-

skinebakke i krop.
- Montering af rormaskiner i krop.
- Forbindelse fra rormaskiner til stød-

stænger i krop.
- )Iontering af' sideror.
- Forbindelse fra stodstang til sidelor.
- L dsar-ning oE monreling af horn for

sideror.
- llontering af ll'og og sk1'deholder for
kabine (kan ogsa udfores med tape).

ri i-å:1
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- Montering af slæbekobling - forbin-
delse hertil samt tilhørende servo.
Dette sidste er jo blot relevant for
slæbemennesker!!

- Ilimning af holderør for vingebefæsti-
gelse.

- Montering af stik for forbindelse fra
selvoer i vinger til modtager i krop.

- Udformning af låg i nakke af krop for
en M4 vantskrue for at holde sam-
men pa vir.rge og krop. Der kan her
anr-endes tape. hvis man onsker det.

- Jlonterins af modtager i krop.
- llonterinq af 5-ce11et 1000 mAh accu

+ afbrlder i krop.

Vinger:
- Montering af rorflader med tape.
- Montering af servoer (4 stk.) i vinger.
- tækning af ledninger for servoer i
vinger.

- Ilimning af stik i vinger for forbindel-
se fra servoer i vinger til modtager i
krop.

- Udsavning og ilimning af horn i vin-
ger.

- Montering af gevindstykker fol vant-
skrue.

- Montering af 4 stk. sen'oafdæknings-
stvkliel fbr r-ingeserr-oer.

Jeg har "tunet" min ION ved at ind-
kobe et st1-klie 10 mm stav af kul-
epoxy og ogsa udskiftet de 2 stålstyk-
ker', som holder haleplanet med tilsva-
rende dele afkul-epoxy og glas-epoxy.

Dette har resulteret i, at mit ek-
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semplar - med korrekt placeret tyng-
depunkt - vejer 1897 gram (ifølge min
brewægt med elektronisk udlæsning).
Dette svarer til fabriksopgivelserne.
Anvendes de medfBlgende ståldele for
samling af vinger og haleplan, vil væg-
tenvære ca. 150 gramhøjere.

Bemærk, at som ved alt ordentligt
grei skal man huske at indstille vin-
kelforskellen mellem plan og haleplan
til ca. 1 grad. Dette er da også blot en
reminder for de ikke opmærksomme,
for dette er ikke nævnt i den originale
brugsanvisning; men i den danskspro-
gede er det medtaget.

Jeg har m6dt forargede sp6rgsmå1
fra kammerater, som jeg har vist sæt-
tet, inden jeg påbegyndte samlingen:
"Er der ingen tegning med?" Nej, det
er der ikke, og man har vel heller ikke
brug derfor. Jeg havde i hvert fald ik-
ke. Der er nemlig nogle meget udførli-
ge skitser, som er vedlagt "brugsanvis-
ningen".

llufien
Duer dyret så til noget som helst? Det
er vel det springende punkt?

Ja, det gØr det! Det er rent faktisk
en "mgj skjøn" flyver. I dagiig tale kal-
derjeg den "bolsche-flyveren" (eller på
udenbysk: "Candy-Flyer"). Dette på
grund af kulørerne. På billedet ser
man hvorfor.

Før og efter somling.
Der skol en del pløds til for ot kunne præsentere

/ON i dens fulde udstrækning.

Første gang den blev luftet, var min
flyvekammerat Leif og jeg - som sa of-
te føt: - på Ulbjerg. Det blæste simpelt-
hen næsten ikke. Jeg vil mene, at en
"Blue Phønix", som på trods afsine fly-
veegenskaber har en ret lav slmkeha-
stighed, IKKE ville have kunnet holde
sig oppe.

Men ION kunne!! Ikke særlig højt
over skræntkanten (den del af Ulbjerg,
som vender mod NNV), men der kunne
flyves normalt, og så længe det lystede
en.
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Hvad betyder så dette: Jo, det bety-
der at:

1) ION kan flyve!
2) De angivelser, som findes i bmgs-

anvisningen, står til troende.
3) Hvis man ikke kan lære at lande

manerligt med en ION, så er der dømt
FRIMÆRKER.

Sidenhen harjeg pr6vet ION i kraf-
tigere vind - indtil 10 m/sek. på
skrænt. Her rubber den sig selvfglgelig
ikke som en ELLIPSE med fuld bal-
last, men det er heller ikke at forvente!
Jeg vil iøvrigL tro, at 15 m/sek. i vind-
hastighed er max for mit eksemplar -

uden ballast.
I gummitovstart med det dobbelte

træk af, hvad der tillades til 2m mo-
deller, går den hurtigt, godt og frem for
alt LIGE op, som man gerne vil det.

Her er dens synkehastighed heller
ikke overvældende høj.

Jo, det er god flywer, som jeg forven-
ter mig en del af til årets F3J stævner,
af hvilke jeg forventer at deltage i 5 - 7
stykker i løbet af foråret og sommeren
7997.

Jeg har deltaget i 6 afdisse stævner
i 1995-96 (ikke med ION), og med den
erfaring, dette har givet, kan det let
ses, at ION vil være et fortræffeligt
værktøj.

Hvorfor ION?
Hvordan kunnejeg så finde på overho-
vedet at købe en model, som jeg ikke
selv skulle bygge? Jo, det skyldes vel
almindelig dovenskab og så det fak-
tum. at man afgjort IKKE kan benytte
sadant udstyr', uden at byggetiden vil
blive overordentlig lang. Og så bliver
resultatet for de flestes vedkommende
ikke sa godt som det fabrikslavede.

Og endelig sa jeg den altså i Dort-
mund i foraret 1996 og faldt pladask
for den. Jeg havde i øvrigt et års tid i
forveien købt en anden model samme-
steds, og den havde kun givet anled-
ning til glæde og tilfredshed - det er
den (EXTACY hedder den), som jeg
har brugt i F3J konkurrencer.

Og så den spændende del affesten:
Hvad koster dy'ret? Jeg har betalt ca.
2.600,- danske kr. for de ovenfor nævn-
te komponenter incl. fragt. Dertil kom-
mer så radioudstyr': 7 ordentlige servo-
er, 1 ordentlig modtager og 1 ordentlig
accu med ordentlig kontakt. Det sidst-
nævnte kan jo ikke fåes for de 2.600,-
men må betales med, hvad dette nu
engang koster.

Er det så en dyr model? Efter min
opfattelse: NEJ - det er det ikke, for
med den modelkvalitet og med den
fremragende udførelse, der her leve-
res, kan man dårligt fremstille noget
selg som kan komme pa siden deraf.
Såjeg vil endda kalde det et særdeles
godt kobl Specielt når man betragter
de blot { aftener. somjeg anvendte til
at samle dlret i!

Dette r-iser iøvrigt også, at man
nidt i en sæson lynhurtigt kan komme
pa ringerne igen. hvis man har haft et
fatait uheld.

Det bor nok nær'nes, at den indpak-
ning ION ankom i. var overordentligt
veludført. Inderst: modellens "egen"
kasse, og yderst endnu en kasse. Imel-
lem de 2 kasser var der rigeligt med
avispapir. Forsendelsen foregik med
en eller anden form for "pakketrans",
og pakken blev i 6wigt afleveret på
min bopæl af et bud. Fortræffeligt.

Kunne det så være en model for an-
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dre mennesker end en gammel, lad/do-
ven sjæl som min ringhed?

Ja, så afgjort. Man ville kunne lære
en beglmder at flyve med den, så let er
den rent faktisk at styre! Men det for-
udsætter rigtignok, at begynderen vil
betale de penge, den koster, samt at en
og anden instruktør på pladsen vil
hjælpe omhyggeligt med de trimture,
der skal til, samt (ikke at forglemmel)
ville kunne gå ind for så radikalt et be-
gynderprojekt.

Og det kunne også være et fremra-
gende flyvetræ for den modelflywer,
som vil fl1ve termik, og som s;.rnes, at
det man sådan ellers går og ser på
pladsen, måske er lidt utitstrækkeligt!

Og den vil kunne gøre sig i termik-
flyvningskonkurrencer, fx. F3J!

En kort beskrivelse of dyret:
Krop:
Vinger:

Haleplan:
Halefinne:

Spændvidde:
Kropslængde:
Planareal:
Planbelastning:
Planprofil:
Styting:
Leverandør:
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Glas - kul epoxy.
Skumkerne - hovedbjælke - kulforstærkninger foroven og
forneden - abachi (eller noget, der ligner!)
Skumkerne med balsa.
Geodætisk opbygget.
Det hele Øjensynligt limet med epoxy-lim.
2800 mm.
1400 mm.
55 dm2.
Mit ex. ca. 33 gr./dm2
sD 7037.
Krænge-, højde-, sideror, flapsÆremser.
x - Models s.a.r.l.
310 Luxemburgerstrasse
L - 4222 Luxemburg.
Tlf. 00352-552595.
Fax. 00352-552592.

PS:
Glemte jeg at nævne, at jeg fulgte vej-
ledningens angivelser af rorudslage-
nes størrelse, tyngdepunktets place-
ring mv.? Nå, men det gjorde jeg altså!
Og den hidtil eneste ændring af disse
forhold er, at jeg har fly-ttet tyngde-
punktet 10 gram bagud (10 gram min-
dre ballast i næsen) samt justeret pla-
ceringen af højstartskrogen.

Jeg har haft ca. 30 fllwninger med
ION hidindtil, og det bliver sikkert
mange flere !!

oY-9901
HLD.

Et vqrml tip Sommeren, det gode flyvevejr - og grill-
sæsonen nærmer sig.

Kommer det til at knibe med at få
ild i gTillen til sommerens stævner, vi-
ser Søren Sjelle og Keld Hansen her,
hvordan der kan pustes liv i gløderne.

Start et fanfly, og blæs med "jetstrå-
len", til kullene er klar til at varme bøf-
ferne.

PNM
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Alexqnder Andriukov
og AA-OO|VP

Den specielle modelflyvegren, FRIT-

FLYYN/NG, hor ændret siq rodikolt
i de senere'år. t t9B5 uo/d"r ro.
140 medlemmer i FF-Unionen, i
dog er der omkring 60, hvorof vel
de 25 er ret oktive. Ud af dem er
der en lille hård kerne på omkring
10, som virkelig er konkurrencefly-
vere om en hols. Somtidig er der
kommet gong i oldtimerbevægel-
sen, og deres forening hor nu 70
medlemmer! De hygger sig og
bygger og flyverchåi^"r""rdJ ^odeller i bolso, fyrretræ, tyndt krydsfi-
ner og "bent wire technology" (buk-
ket tråd).

De hårde konkurrenceflyvere for-
ler londe og riger rundt for ot delto-
ge i fritflyvernes WORLD CUP, hvor
mon får points efter sine plocerin-
ger. Disse modelflyvere hor for-
længst udskiftet def mesle moteriel
of træ med modeller i komoositkon-
struktioner forsvnet med olskens tek-
niske og elektioniske dimser og din-
genoter.

De fleste dimser og dingenoter
kon mon i dog købe"mon"ge steder
i de tidligereåstlonde, hrZ, ,o,
også kon købe færdige modeller
og udslyr. Det er dei foktisk mon-
ge, der gør! En repræsentont for
en of disse producenter, som somti-
dig også selv flyver, er Alexonder
Andriukov fro Kiev i Ukroine. Hon
præsenteres her kort i billeder og
med en tegning of hons meget Fom-
plicerede propelsystem med forsi n-
ket propelstort og voriobel stigning.

il;:l::;:iLta

Alexønder Andriukov i somtole med en onCer :':
F I B pilot, Bob White, under VM r 1993.
(Foto: Sol Frusiono)

: : , :':=' Andnukov venfer på det helt rigtige
storftidspunkt under VM i I 993.

(Foto: Sol Frusiono)

Siden Alexander dukkede op på det
r-ussiske FIB Wakefieldhold i starten
affirserne, har han domineret klassen
næsten som ingen anden. Han har
vundet utallige konkurrencer, nogle
\r,!I og EM og tre gange WORLD CUP
konkurrencen, senest i 1996.

Jeg kender ikke hans uddannelse,
men hans tekniske færdigheder er
utrolige; han kan tænke tanker og om-
sætte dem i teknik, der virker. Han
var den fprste, der begyndte at opvar-
me gummimotoren før starten for at
hente mere energi ud af gummiet, så
modellen kunne komme højere op og
flyve i længere tid. Hans propelsystem
med forsinket propelstart og variabel
stigning kontrolleret af gummimoto-

*"-**.c.åÆ
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rens dreiningsmoment er meget kom-
pliceret, men særdeles driftssikker.
Han driver et lille firma, der har speci-
aliseret sig i high-tech dimser til frit-
fh'vere, specielt FIB fans, og i hans ka-
talog hcdder propelsystemet AA-001
( heraf' overskriftenl )

Pa andte -.ider i dette blad præsen-
teres cr-r model og propel bygget og
flojet af Blol Eimar fra Sverige; men
hans propelsvstem er" AA-001, og det
er ogsa Bror. del har'lavet eksplosions-
tegningen af systemet. som jeg hermed
præsenterer for laescrne. Alexander
reklamerer med, at en Wakefieldmridel
med dette system får ca. 15 meter ek-
stra højde, hvilket i fly-v-etid betyder
40-50 sekunder.

En moderne FIB model flywer en
stille sommeraften uden termik over
s1w minutter med 40 gram gummi. Nu
er gummivægten dog fra l. januar sat
ned til 35 gram, men det vil fortsat be-
tyde flyvetidel langt over maximums-
tiden (180 sek.) og vil vel komme til at
ligge på omkring seks minutter uden
termik (og nedvind!)

AA-001 koster ca. 1800,- kroner, så
modellerne kan godt blive ret kostba-
re, hvis man ønsker det. Alexander
kan også levere helt flyweklare model-
ler med op til 2 meters spændvidden
for den nette sum afca. 7.500,- kroner.
Sportsredskaber erjo dyre i dag...!

Jorgcn Korsgaard.

.a:. €. iJ ci!:Ji !:i sin otrrmimoicrer son Alex,
ander Andriukcv, cg dei er moske Cet, der gør den
lille forskel po hom og de ondre.

Po billedet ttlvenslre ses hon i færd ned ot t'række
op under VM i I 993.

Herunder gør høn klor ttl al trække moloren op.
Bemærk moforvotmeren (varmetæppet) omkring
den forresfe del of kroppen. Propelsystemet er AA-
001, der ses pd de følgende sider.
(Foto: Sol Frusiøno og Jørgen Korsgoord).
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MODEL NR. 18/95
Ft B model qf Brcr Eimqry Sverig".

Forklo ringer- til nogle f ritf lyvn ingsforkorfelser,
som bruges internotionoll:

AR=
VIT =
BUNT =

DPR =
ISP =
VP=

auto rudder = kurveklap
variable incidence tail = vinkelstyring afhaleplan, trinvis.
bunt = kortvarig og pludselig negativ indstillingsvinkel på hale-
plan, giver større eller mindre del af et udvendigt loop.
delayed propeller release = forsinket propelstart (timerstyret)
instant start propeller - propel, der starter, når modellen kastes
variable pitch propeller - propel med variabel stigning, som re-
guleres af motorens drejningsmoment.

CG = centre ofgravity = tyngdepunkt
WASH-OUT = aftagende indstillingsvinkel fra vingerod til tip eller blot en del

heraf.
WASH-IN = det modsatte af WASH-OUT!

Bror Eimar fra Sverige har snart fl6jet
fritflyvning i to menneskealdre, først
med A-2 svævemodeller og siden med
gummimotormodeller i Wakefreldklas-
sen også kaldet F1B.

Han vandt WORLD CUP konkur-
rencen i 1992 og var også meget tæt pa
i 1996, idet han vandt 5 konkunencer
og kunne have r,'undet. hris han ogsa
havde l'undet ved en konkurrence i
Californien; men her trak Æexander
Andriukov det længste strå

Æligevel syrres jeg, at hans model -
han har iøwigt tre af næsten samme
slags - fortjener en JK tegning, da han
flere gange har besejret undertegnede
i flere WORLD CUP fly-offfinalerl

Hans modeller er meget velbyggede
og særdeles veltrimmede. Han er helt
gået over til Andriukov reservedele, D-
box skaller, kullister, motorrør og hale-
bom med samlingsmuffe - kroppen er
delbar - og propelsystem AA-001 med
variabel stigning. Propellen er til
gengæld hans egen udvikling fra byg-
gesætsmodellen TILKA baseret på en
aerodymamiker Brocklehursts teorier.

Interessant er det, at Bror ikke an-
vender så mange timerstyrede funkti-
oner som de fleste andre. Han benyt-
ter kun en enkelt vinkelændring på
haleplanet efter fem sekunder, og kur-
veklappen skifter fra lidt venstreror til
h6jreror efber ca. 40 sekunder, når pro-
pellen folder. Sidste funktion er ter-
mikbremsen. I to fly-off finaler, hvor
jeg har deltaget, og hvor vejret har
været faktisk termikfrit, er modellen
kommet ned på bremsen efter syw mi-
nutters flyvning! Imponerende.

J øvrigt er tegningerne blevet til,
ved at Bror har sendt mig de nødven-
dige oplysninger pr. brev - hans egne
skitser var blevet væk!! - hvorefterjeg
har tegnet med håndkraft og tusch.
Det tager et par timer - kan det gøres
hurtigere på computer og med det rig-
tige tegneprogram??

Jqrgen Korsgaard
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lI5x0,5

3x7

3,2x5

3x10

2x5

]I3
3x7F

1.5r4
lI5r0.5

]I5x0,5

POS TYPE BETEGNEISE

1

2
J

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I4
15
16
77
18
19
20
27
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
JD
34
35
36
D/
38
39

splnner
møtrik
kurve til var. stigning
medbringer
medbringerskive, del I
kugleleje (2x)
medbringerskive, del 2
fi eder til stigningsvariation
spændeskive (4x)
frigørelsesstift til stoppind
fieder
afstandsb6sning
lejehus
kugleleie
fieder
skralde til propel i ventestilling
Iejeaksel til skraldemekanisme
rippearm til timer/startknap
fieder
lejeaksel til vippearm
lrontplade med hul til stoppind
næsering til motorrør
bobbin (til gummimotoren)
propelleraksel
fieder
arrn til vridning af prop.blad
kugleleje (2x)

fieder
møtrik, venstregevind (2x)
flangekugleleje (4x)
navskive
afstandsbBsning
fieder til stoppind
stoppind
arm til propelblad
kugleleje (4x)
hængsel til propelblad (2x)
aksel til hængsel (2x)
bøsning til propelblad (2x)

Betegnelser til de på tegningen ønfgrte nutnre.
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Pris for hele propeisystemet - uden propelblade:
Ca. 1800,- DKK

Eksplosionstegning of Alexonder Andriukovs propelsystem
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Prcduktinformqtlon
De omtalte produkter har ihke gennem-
gået nogen test, så eut. rosende omtale
er baseret på forhandleres eller katalo-
gers egne udsagn.
Prisen er for enhelte produkters ued.-
kommende baseret på tyske udsalgs-
priser og kan uariere fra danske priser

Ben qf gå på
Et sikkert virkende understel både be-
skytter en model under landing og sik-
rer, at du undgår at skulle nødlande på
maven eller på 6t ben.

PITCH i Viborg har et stort udvalg i
optrækkelige understel med affi edrede
ben. Understellene kommer fra det
amerikanske firma Century Jet Mo-
dels, som PITCH er importør for. Ud-
valget af understel spænder fra almin-
delige understel med pianoben bereg-
net for modeller med en vægt fra ca. 3
kg og til brutale affiedr.ede understej
til modeller på 25 kg. Alle uncier.stelle-
ne er lultdrevne med tn-rejs :.\Stcrr.
hvilket betl-der'. at lufttr5'k bacie fælder
benene ud og trækker dem op igen.

Centurl' Jet ]'Iodels laver understel-
lene i tre forskellige størrelser: Centu-
rion. Skala 1/5 og Stormodel.

Centurion understel er beregnet til
modeller på3-7 kg. De fås med enten 5
mm pianoben eller affiedrede ben med
en diameter på 10 mm. Der er mulig-
hed for fire forskellige typer af den
nedre del af benene: gaffel, lige, dob-
belt eller tandem. Centurion er gene-
relt en formindsket udgave af skala 1/5
understellene.

Skala 1/5 understel kan bære mo-
deller op til 17 kg med hjul op til ca. 15
cm i diameter. Optrækningsmekanis-
men er samlet i et aluminiumshus
med affiedrede ben i mstfri stål. "Sak-
sen" er støbt metal. Understellet er
fastlåst i såvel udfældet som opslået
tilstand. Understellet fås også med 90
grader rotation under optrækning.

Stormodel understellene kan let
bære 77-25 kg fly. Disse understel har

Understel til P-5lD Mustong.

Tomotorede speed 4OO
modeller

De tjekkisk fremstillede P-38 Light-
ning og Mosquito DH 98 beregnet for 2
stk. Speed 400 el-motorer og 7-8 celler
(fra 700 mAh til 1900 mAh) kan nu
købes direkte i Danmark.

Fælles for n.rodeller'ne er.. at i<r'onoe-
lle Sltli r i:'-,.:,.,j:,.:'Si'. ilir t'lr =t'ir'.:ls'-:-:.- - :',.-ri: .:'-,::rl-.-: --'s::i .-:..

\-:l'---::lC-:':-.c c:',1:,r'i-<: : tr'.is,lt.æ.
c,s iorkanier og tipper er færdigpudset.
Haieplan. hojderor og halefinne mang-
ler kun finpudsning. Desuden medføl-
ger div. smådele f.eks. rorhorn, bow-
denkabler til højderor, motorspant,

div. dele i ABS og cockpit i gennemsig-
tig plastic. Billedet giver et overblik
over byggesættenes omfang og færdig-
hedsgrad.

Prisen for ovennævnte næsten fær-
digbyggede modeller er kr. 1.285 pr-.

stk.
Udover ovennævnte to modeller l-rar

den tjekkiske ploducent ogsa pa sit
olo:t'al el B-25 flitcneil beregnet for
2 s:;. Soeeci l0(,.r ned gear. en fllwende
irr:. oS: en BD-5J - begge beregnet for
et srk. Speed 100 - samt en Mosquito
DH 9E t 1:10) beregnet for 2 stk. Speed
700.

Æle ovennævnte modeller forhand-
les i Danmark af Electric Flight Equip-
ment i Frederikshavn.

samme gode egenskaber som Skala 1/5
understellene.

Sættene leveres alle med et komplet
luftsystem, der består af lufttank, for-
delerventil, påfyldningsventil, T-styk-
ker, to lynkoblinger samt sort og rød
luftslange.

Understellene leveres til mere end
200 forskellige byggesæt bl.a. fra Pica,
Topflite, Royal. Yelloiv Aircraft, Byron
og Ziroli. Der fas desuden flere størrel-
ser i store lufttanke som ekstra tilbe-
hor'. som også anvendes til andre un-
derstel. hvor du ønsker mere luft om-
bord pa modellen.

På billederne er vist Centurv Jet
Models Skala 1/5 understel tit p-Stn
Mustang og Spitfrre. Flere oplysninger
kan fås ved henvendelse til PITCH.
Priser begynder fra ca. 1.000 kr.

Fra samme frrma fås også luftcylin-
dre med stempel til at bevæge under-
stelsklapper, canopy, luftbremser og
lignende. Cylindrene fåes i tre forskel-
lige stBrrelser med slaglængder på 25
mm, 37 mm og 50 mm. På billedet er
vist den største og den mindste cylin-
der sammen med en lighter for at give
en id6 om størrelsen. Cylindrene er be-
regnet til at blive tilsluttet et tovejs
luftsystem, der driver et luftunderstel.
Priserne er henhoidsr.is 128,- kr., 132,-
kr. og 146,- kr. pr. iuftcylinder.

Luftcylindre.

'-^'-.-.^ c^ i --
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Opfoelektronisk
outopilot fro Topoz

Denne mystiske overskrift dækker
over en elektronisk enhed, der ved
hjælp af lysfølsomme sensorer auto-
matisk retter en flymodel op. hvis
styrepindene slippes. Naermere be-
skrevet virker systemet ved. at 4 sen-
sorer anbragt i en enkelt holder. der
sidder på undersiden af modellen. re-
gistrerer horisonten. Hris en model
f.eks. flyver i en kun'e. ser sensoren i
den ene side lys himmel. mens den
modsatte ser m6rk mark. Elektronik-
ken registrerer denne forskel og bereg-
ner på brøkdele afsekunder en korrek-
tionsimpuls til den sen'o. der kan brin-
ge modellen tilbage til ligeudflyvning.
Enheden er nem at indbygge i en mo-
del, da sensoren kun kræver et 10 mm
stort hul i undersiden af modellen.

Prisen for Opto-Max, som Topaz
kalder den optoelektroniske autopilot,
bliver i nærheden afkr. 800.

Helikopferfilbehør

Rotordisc'en har faet nogle nve om alu-
miniumsrorhorn til .JR oc Futabaan-
læg. Rorhornene. der el iorsi-r-r.t n:eci
huller med 2 mm gerinci. sæ-r.s - cai-
ker med 4 stk.. og de fas i iær!i*r-. -:
og 21 mm. Prisen for de korte r,ir.h,t!::
er kr. 296.75 og kr. 314.0tt for cie lanse.

Vil man være sikker på altid at ha-
ve strøm på sin radio og sine modtage-
re, byder VT-3 og VT-5 på en række
smarte detaljer. Den nyeste elektronik
overvåger ladeprocesserne, og forskel-
lige muligheder for afladning, oplad-
ning og vedligeholdelsesladning kan
benyttes. VT-3, der kan lade sender- og
to modtagereakkuer, koster kr.
1.505,00, mens VT-5, der kan lade sen-
der- og fire modtagerakkuer, koster kr.
1.591,00.

--'-..t-: -t'-o-';

Donsk brugsonvisning

Hobbl- \\brld har gjort den meget fine
ting, at de har oversat bmgsi'ejlednin-
gen til computerradioanlægget Prism
7 fra hitec. Det er ofte et stoft onske el-
ler sågar et krav fra købere af den
slags anlæg, at der fglger en dansk
brugsvejledning med i købet. Det er
desværre endnu ikke en selr,{ølgelig-
hed, men Hobby World skal sammen
med andre, der hjælper deres kunder
på denne måde, have stor ros for arbej-
det.

Piezoelektriske glroer yder med deres
større og mere lineære opløsning mere
end almindelige gl-roer-. Sammen med
Super-Servo NES-2700 G er Piezo
Kreisel 3000 3 gange huftigere end
standardgl'r oanlæg. Pdsen for Kreisel
3000 er kr. 3.295.- og for Super-Servo
NES 2700 G kr. 1.195.-. Til forhqndlere produ-

cenfer og impoilører

,-

:1 3

:
\

- l:

Her J:untte o!-.a hat'e -qtaet onttale af
tt1'he der iro dit iirnta.
Har dtt prctduhter, du gerne uil haue
præsenteret, kan du sende lidt omtale
og et fotogrofi til RC-redahtør Poul
Maller.

Se seneste dato for modtagelse for-
rest i bladet.

Oi tz O''t O'iE
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Det er positivt at kunne starte det nye
år med at byde endnu et LSF-medlem
velkommen her gennem Modelflyve
Nvt.

Det er Søren Madsen [r'a Ab1 hoj.
der i slutningen af 1996 blev optaget
som LSF-medlem nr. 128 i Danr.nark.

Tillykke Sorenl

I sidste nummer af ]IFN r-al der en
oversigt over alle dem, der gennem ti-
den er optaget som medlemmer af den
danske LSFafdeling.

Det har imidlertid vist sig, at r,i al-
lerede i 1973 - lang tid før den danske
afdeling blev oprettet - havde to pilo-
ter, der var optaget på den officielle
LSF-liste i USA.

Det drejer sig om Harry Nielsen fra
Ballerup, der er medlem af S.M.S.K.,
og som er optaget som nr. 16 på den
danske liste, og Anker Christoffersen,
der dengang var medlem af Radiofly-
veklubben, og som står på listen som
nr.17.

Den danske koordinator blev først
bekendt med disse to LSF-medlemmer
i starten af 797 9. Derfor er de først ble-
vet optaget på den liste, der blev bragt
i MFN. efter at Dan Mosgaard starte-
de LSF hel i iandet. De br-rlde natul'-
ligr is haie s1 re: fot'st -o-: i-st=:- >,rt1t t.t'.
I ol 2: rtrn dcl .r' lis- ::l;-:-: .,-, ,.tr'..
iister-r on. da alie LSF-mecilenmer har
ei dipiom ned lbrtlobende numre.

For alle de piloter. der endnu ikke
hal kobt mærker til modellen eller
hat/flywejakke, er det stadig muligt at
købe disse ting, inden sæsonen statter.

Happy LSF-lift!

sen, medlem af S.M.S.K.
- Komplet RC-anlæg fra Steen H6j

Rasmussen, medlem af S.M.S.K.

Udover ovennævnte har Harry Niel-
sen fra S.M.S.K. givet nogle årgange af
FMT, og der vil komme flere i l6bet af
1997.

Det ser ud til, at der nu er ved at
komme gang i indsamlingen. Det er
stadig muligt at sende relevant model-
fln-e-udstvr til:
F!ciniiiit,z H,,liL,.

Den Bqltiske lndsqmling
Fplgende ting er indtil nu skænket til
Den Baltiske Indsamling:
- Lader, motor plus div. fra Robin Ki-

szka-Kanowitz, medlem af S.M.S.K.
- Komplet RC-anlæg fra Bjarne Niel-
sen, medlem af Sandmosens Model-
flyweklub.

- Diverse motorer, som er skænket af
Esbjerg Modelflyweklub.

- Lader fra Erik Christensen, medlem
S.M.S.K.

- 10 stk. Futaba selvoet' fra Johrr 01-

*4{E. .:,

RC-unionen

I

Sfemningsbillede fro Årslev Modelfllnrektub 
i

Aret 1997 var kun 14 timer gammelt,
da otte piloter fra klubben holdt nyt-
årskur på vores flyveplads i Allerup.

Fem modeller var udstyret med ski,
og der var fem forskellige måder at
montere skiene på.

n*

Pilotelne er fi'a r-ensrle \1geo li.i.=l'.
Jør'n Larsen. Preben \-estelq:r'd.
Klaus Christiansen. Henrik D:l:-
mann, Kim Broholm. Jorsen l{iær'-
gaard og Jan Hansen.

Foto: Jørgen Kiærgoord

RC-unionen er clen danske landsorgani-
sation for model{l1'ming mcd radiostyrede
modeller. Alskonting-ent er kr. 310,-.

Ved indmeldelse ,skal der altid betales
et fuldt årskontingent. Indnrel delsesgebyr
er 25,- Medlemmer, som indmeldes i årcts
sidste halvdel, vil automatisk fa ovcrsky-
dende beløb refunderet i næste års kontin-
gentopkrævning.

Bestyrelse:
IilRrrs Eseberg.
l)r': :':h,rLr:r f IIrli.. f ormrrd.
l'.: - l--.-:..: ;(r :ll ;1 =(1.
.r:--.i --:1..:i. \l: .\r:r:i:. :r.:::iirfnranti.
Jr'r-=.:: I1. :1.. LI-li.
Jor;.n Kaae Hansen. IIL Alhus.
Elik Nlnrark. Sondelborg NIfk.
Steen Høj Rasmussen, SMSK.
Jens Larsen, Østjysk Mfk.

Sportsudvalget:
Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup
Tlf. + Fax: 43 45 I7 44

Styringssgrupper:
Kuttstl'lyuing:

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

Suæuentodeller:
Torhen Rasmrrssen
Mår-vænget 40, 8850 Bjcrringbro
t]f. 86 68 83 67

Skalantodeller:
Leif Poulsen
Neptunvej 38, 8723 Lo-sning,
tll:.75 65 77 77

IIt I i l: o1tt ernt oi,. I I t r :
B;rtlte \:el:.'t

Hobbl'udvalget:
I r: -:. \l'.,,:r
:: :..:s lii :ncr 262. 5220 Odense SØ
1;.t:tl lyi!$$

Fl5'eplads-udvalget:
Er:i \1mark
B-rkken 23, Fynshav
ti+-10 Augxstenborg
-.if . i4 47 45 47

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

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandi'ed
tlf.53 75 67 02
Tlf. tid: alle hverdage mellem
kl. 17.00-19.00

RC -unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 63 19
te'lefax 86 22 68 67
Giro 3 26 53 66
Tlf. tid: Mellcm ki. 16.30 og 18.30
Torsdag dog til kl. 19.3()
Lørdag og -sondag LL;KKET
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RC-klubber
Klubber tilsluttet RC-Unionen pr. 1/3 1997.
Klubbernc er opstillet i postnummer-orden.

Øslhornholms
Modelfllreklub
Kim liur.
Ihakkirr. ! 1

3;{.1 Sr.:r.i"i
;ii llt;r -.;

vestsjællands RC.lilub
IIL:r:^ (1 .r.. r
hri:L:.r=r,i
{l-!ar lIurk. iltirlLt
iJ 61, irl 11

Holbæk )Iodelflyreklub
Frank Lar.en
Fr. Olsensvi; I
4300 Holbæk
59 ,r.1 07 26

Kalundborg
Modelflyveklub
llark Larv
Sct. Jorgensbjcrg 23 A
I llll) lirrlLLndborg
: r:1;1 1f)

\l liobing.Rorrig
RC.llub
I :,.:-

Eoge ftodellltreklub
L.rr Slrtr:en
GrubbehoimsreS !
"1600 Koge
5J 27 58 07

Borup Modelflyvere {BMF)
Bjane Stubberup
Stensbjergvej 13
,1632 Bjærer-skol
53 67 17 Er

llodelfllveklubben Zero
R;:nru: I'. Thorsen
\orrl:ade li
ie;rl Rodbr
;i6r)21li

vestlolland Modclfl lTeklub
\rrls E Lind Kristensen
Brrlsrc,j r1. Arninge
-19.!ii Dannemarc
;3 9{ -t,t 73

Odense ModelflJrveklub
Torben l{øller
Hjulels Kvarter 262
5220 Odense So

6ti 15 58 69

Bogense Modelflyveklub
Bjarne Jæger
Adelgade 1:19

5.100 Bogense
61 81 25 84

Vestfyns Modelfl lveklub
Bent Halvorsen
Holmelund 5

5560 Aarup
61 13 21 77

Faaborg Modelflyveklub
Tage Schell
Svendborgvej 6.1

5600 Faaborg
62 61 12 01 /;10 66 97 0t nobil

Fyns Modelsvævcfl peklub
Poul Larsen
Kastanievej 2
5690 Tommerup
61 75 12 08

M F K Svendborg
Pcr Hansen
l'jellcbrovcj 6
5?62 \resler Skcrninge
62 2.1 32 37

-{r'slev
llodelflweklub
l ' : I ..-..

RC-klubben Falcon
I{rm Niel,.cn
Varregardsrrj 12. \Ieersl
66rJ0 Vejen
?5 55 50 35

The Flying Tigers
Kurt.Ienscn
Storcgade 31. Vejsrup
6740 Brammlng
75 19 03 91

Ribe Modelflyveklub
l'lemming S Nielsen
Valmuemarken 13

6771 Gredsredbro

Esbjerg Modelflyveklub
I'lemming Holm
Ungvej 2.1

68,10 Okshdl
i527 2291

ølgod MIk.

"Thunderbirds"
Rasmus Larsen
Engdragct 3,1

6870 Ølgod
75 2.1 55 .10

Vestjysk Modelfl yveklub
Ib Jlortensen
Tarilvcj 1,12

6E93 Hemner
97:li 5282

Jysk Lultcirkus Spjald
Frederik P. Frederikscn
Oldagcrvængel 5

6900 Skjern
97 35 28 7.1

Ringkobing
Modelflyveklub
BennJ E. Andcrsen
HavrerængeL 7

6950 Ringkøbing
97 t2 1.1 18

Frerlericia

Thy RC KIub
Irling Jrn:eo
l'jrnrikrr 1{J6. \'. Jolbr
;9;0 Ef:lr\
9;71 1i !r;

RC.klubben Propellen
Olr H \iet..n
lirrkeb.rkken ti. Ji!rrdo
7;90 Thrholm
97 87 90 28

Skive Modelflyveklub
Jens Christensen
UlkæNej 11, Nr. Soh!
?840 Højslev
97 53 53 69

Aarhus Modelfllweklub
Steen Bluhme
Haslevang-svej 47
E2l0 Arhus V
86 15 4,r 41

Modelfl5ruerne Århus
Kun Hammcrsholt Petersen
Horsevælgel 89
8310 Tranbjerg J
86 11 64 00 Dag
E6 29,10 71

MIk. WOODSTOCX
Bcnny Busted
Stenroseve'j 35
8355 Beder
rJ6 93 ti6 72
86 1.1 84 .lti Arb.

Sleipner Modelfl5rueklub
Claus Engfred Olsen
f,'lultcbærvej ,1'1

8370 Sabro
86 9,1 96 12

Brabrand Mfl<. BMC
Torben Rasmussen
Nlårvænget ,t0
8.171 Bjcrringbro
E6 68 83 67

Grenaa Modelflp'eklub
Ole Steen Hansen
Sltnbakken 7

lI >t.i:15 cliub

Aviator
Jens \\'inther
Birker.ej 6
9210 Stonorde
98 3i 66 65

NRC
Palle Riis
Ilojbovcj 10, Byrsted
92-10 Nibe
9S 3t 72 91

Sæby-' RC Fllweklub
Erik Chri-rtensen
P \lunksrrj r8
9lalti -sitb!
9!.16 :1 .!l

Drominglund IIIk,
-\iels Chr. \ielsen
Borgergade 93
9362 Gand.up
98 25 98 03'.10 2t ;1 80

Sandmose Modelflpekiub
Kaj Pedersen
Blomsturænget 6
9,190 Pandrup
98 24 60 94

M F K "MUSVÅGEN.
Erik Brnchlc
Tangkrogen 3 A, Sdr. Onsild
9500 Hobro
98 51 11 37

Himmerlands MFK.
llcnrik Lindstrom
Vibevej 5

9530 Stovring
98 37 28 91
79 38 38 38

RC CIub IIAPPY I.ANDING
Preben Baier
Harhøivej 1

9560 Iladsund
9E 56 63 19

Aårs ModelfllTeklub
Jens Mikael Brandi
Ilerrcdsvej 4,1, Nyrup
9600 Aars
98 65 81 68

flfk. Take Off
.hr;en \lircr,fcldt \iclsen
f; rr r:r,.: !r
,-1 r f,.-.'

Log.ror llodelfl ]reklub: --
:'i ...::::r::-.;::::
Bronde6le! ]I F K
Henninq frandi.r
Olufsgade 63
9700 Brondersle\
98 82 12 90

Hjørring Modelflweklub
Erik G. Sorensen
Godthåb-svej 10. Astrup
9800 Hjørring
98 96 52 92
98 92 60 21 arb.

Frederikshavn MIk.
LeifL. Vcstergaard
Ejner Nlikkelscnsvej 5

9900 Frederikshavn
98 12 60 74

Sæby Modelflpeklub
Erland Hansen
Thornshedevei 11

9900 F.edefik-.hir!I
98 ,t7 52 75

Skagen RC.klub
Svend H'cn:r::l.i
Kon{ ELli.r-i 1:
911|)Lr:i-r:::l
9\ -tt r':) r:

Thorshavnar RC-Felag
Birgir Simonsen
Silagota 4
Fr'100 Torshavn

RC-Ømene
Arders llarpsøe
Hpide!ångs A116 5, 2.th.
17ti0 Kobenhavn S

3i 58 19 92

Sjællands
Modelsvæveflyveklub
Steen IIoj Rasnru:srn
Tjornchusene:ii
2600 Glostrup
12 '15 17 4J -{frin

Windy
Per Hassirrg Chrisrenstn
Damager Vænqc 82
2670 Grerc
42 61 26 38

Sydkystens
Modelflpeklub
Lers Kildholt
Kærager 6

26?0 Greve
,r3 69 66 67

Kobenhavns
Fjernstyringsklub
Carsten Skann ii
llaglekæret il 1l)
2680 Solrod Str.rr.
5J1.r3E7i

Den Rode Båron
Ole Veggerbr
Åskccngcn 9-l
2710 Skorlunde
11 92 23 0;

Storkobenha!ns
Modelfllreklub

27i0lirst\r
3:l ;r 1[r 1i i:]:::::- :.-

Comet
Iitrn::: li-:r.:
H:1rc\:ti:i: i9
.l;91 Dnior
i]2;3 b! 3l

Nordsjællands
Fjernstyringsklub
Torben Moller Larsen
Dalstrpget 129.1.1h.
2860 Siborg
39 66 33 22

Elektro Flyve Klubben
af 1987
Peter Bech
SOndergårdsvL.l.1il
3500 Værlose
42 48 2E 0S

Modelfl5,reklubben
Condor
l{art Pederrn
VillingerodvEj.l.l
3120 llronnin:rr,il ,

49 ?1 82 02

Helsinge llodelllub
A. Folnlrr H:.r:.it_
Gurremerklr I r. ::.i:, :
3200 Helsin:e
48 ?9 E1 l]il

Nordsjællands

hngelæds
)Iodelfllreklub
Bjarne Felsted
Fuglsboller,ejen 16

5900 Rrdkobing
62 50 15 08

Ær9 Modelflyveklub
Niels \\restphal Pedersen
Lrkkevej i1
5970 Ærtskobing
62 i2 11 ii
62 52 21 24

Kolding RC-klub
Ilenrich Ehlers
Galgebjere\cj 48
ti000 Kolding
75 50 66 3.1

Haderslev RC-klub
Carl L. Callsen
Dyrhavc 29
ti200 Åabenraa
7,1 62 '19 t4

Lundtoft
Modelflyveklub
Krud Firik Lund
Fladholm il2
6200 r\abenraa
74 62 96 83

Sønderborg
Modelflyveklub
Keld Erik Lund
Dybbølparken 10 ['
6400 Sønderborg
7.1 18 26 69 / 30 52 99 7.1

Skibelund RC-Mfk.
Arne Barsballe
Jens Holmsr.r'j 1

6510 Gram
7t 62 11 06

Anow Toftlund MIk.
Peter Sorensen
\l:,rkrængel 51
d;20 L.ftlund
;1 \:l lfl 19

Ellehammer RC klub
Tommr Ol-.en
Jellingrej-1
7182 tsredstcn
75 88 2t 01

Nuserne
Allan Søren-*en
\testergadc 2,2. 0005
7200 Glindstcd

Grindsted RC
Modelfllweklub
Allan Sorenscn
Vestergade 2, 2. 0005
7200 Grindsted
75:i2 26 i6

Filskov
Modelflyveklub
Kaj Henning Nielsen
Åmlundvoj,{
7321 Cadbjerg

Brande
Modelflyweklub
Bjame Christophersen
Skjoldborgs Å116 9

7:130 Brande
97 18 11 å0

Midjysk Modelflyveklub
l'lemming Vestrup
Østergade 22, leil.3
7470 Karup J
97 10 25 03 /,10 52 67 ,18 mobil

Holstebro Model{lyveklub
,lens llalmberg
Fuglehegnet 8
7500 Hol-qtebro
97 44 10 51i97 11 10 51 Aften

Nordvestjysk [IIk.
B jarne -Sorcnsr.r
Febjergi!rri Jll
?ti:0 Lem\i:
9i !9 3i 0jl

Skadeåorg ll F li
ii,:- i.:i r \t:.::r i
S'r!:ri.:. S::r,:r-:
-i661) Skand!.ir!rg
86 57 25 32

Ostjysk RC-Modelfl yveklub
Jens Larsen
Sydvestvcj 34
8700 Horsens
i5 61 73 13

Viborg Radiostyringsklub
Xeld Gade
llargrerhevej g
8800 Viborg
86 62 92 63

Bjerringbro M F K
Frans Brandenburg
Hasselvej 3

8E50 tsjerdrgbro
E6 68 45 ,13

Modelfl yleklubben Gudenå
Per Nrmark
Frcderiksgade l4
8900 Randers
86 .11 50 52

Hobro Fjemstyringsklub
Torben Andersen
Skolebakken 16, Handcst
8990 Fårup
86 45 29 26

3,150 Allerod
,18 17 59 03

Bastrupflylerne
Jorgen Frier Ha:-i::
Tornehoj 5

J520 Farum
.12 95 0,141

Modelflyveklubben
Fllwefisken
Bjamr Aakemran
Valmuelokken 2

3700 Rønne
56 95 17 28

Eventuelle ændringer ...

I{r'is der er fdl i de anforte kontaktadresser
- og nar kontaktadressen ændres - så giv
venlisst bcsked til RC-Unionens sekretariat.

JI



STÆVNEKALENDER 1997

Kunstflyvning
24-25/5 Falcon Cup. Modelflyweklubben Falcon.

Sven Plougstrup. Tlf. 75 82 73 69.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

7-816 JM. Nuserne.
Ælan Sørensen. TIf. 75 3104 60.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

27-22/6 SM. ArrangBr sØges.
Tom Jakobsen. Tlf. 43 52 45 52.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

16-17/8 DM. Haderslev Modelflyve KIub.
H. J. Kristensen. Tlf. 74 52 62 85.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

20-21/8 NFK Cup. Nordsjællands Modelfllwe KIub.
Finn Lerager. Tlf. 42 27 86 06.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

Udenlandske konkurrencer F3A
2-415 Lorvland Cup, Holland.

Tom Jakobsen. Tlf. 43 52 45 52.
Klasse A.
Begr'ænset tilmelding. ingen iedige pladser.

28-2916 Grånsecuppen. Si-erige.
Tom Jakobsen. Tif. 43 52 15 52.
Klasser A og B.
Indbydelse er p.t. ikke modtaget.

2817 Nordiske Mesterskab, Norge.
3/8 TomJakobsen. Tlf.43 5245 52.

Klasser A og B.
Begrænset tilmelding, ingen ledige pladser.
Indbydelse er p.t. ikke modtaget.

29/8 WM F3A. Deblin, Polen.
619 Tom Jakobsen. Tlf. 43 52 45 52.

Klasse A .

Begrænset tilmelding, ingen ledige pladser.

Helikopter
22-23/3 Dommerkursus.
19-20/4 Fyns Mesterskab. Fredericia Modelflyweklub.

T]f. 75 56 34 35
Se indbydelse.

7-8/6 SjællandsMesterskab, KalundborgModelflyve
klub. Tlf. 53 50 80 81.

5-17/6 Helikoptersommerlejr,Falkon.
Tlf.75 827369.

72-1317 Vario Cup i Veerst.
Tlf.75 827369.

16-17/8 Jysk Mesterskab og DM i Veerst, Falkon.
Tlf. 75 88 54 54.

Udenlandske konkurrencer F3C
9-77/5 Grænse Cup, Gciteborg.

Tlf. 75 88 54 54.
4-14/9 \4\{. T}rkiet.

Tlf. 75 88 54 54.

El Flyvning
26/4 Eitræf, Thy RC.

Keld Ørum Jensen. Tlf. 97 93 7216.
815 El og sr'ævetræf. AMC.

Erik Dahi Christensen. Tlf. 86 10 54 83.
2\-22/6 F5B og F58-600. Freder-ikshavn Modelfl;weklub.

Jan Abel.

,-tå

9-10/8 Eltræf Populær, Falkon.
Arne Lervad.

Skala
1914 Glasfrberseminar,HorsensÆejle.

Leif Poulsen. Tlf. 75 6517 77.
25/5 Skalatræf, Filskov/Jylland.

Leo Eriksen. Tlf. 75 80 10 16.
3Il5 Skalatræf, Fyn. Østfyn Model Flyve KIub.

PeterAndersen. Tlf.65 37 13 09.
7/6 Skalatræf.Falken/Sjælland.

Tomml.Jensen. Tlf. 53 68 19 37.
27-2216 Skala rveekend. Aarsler'Æyn.

Ulrik Liitzen. Tlf. 65 97 44 80.
OBSI NY DATO.

23-24/8 DII Skala, alle klasser. Sandmosendylland.
Bjarne Pedersen. Tlf. 98 240807.

Udenlandske konkurrencer
30/8-7/9 WM F4J. Jet modeller, Wroughton, Ærbase, UK.

Stig Andersen. Tlf. 86 28 54 25.

Svævefl5rvning
2913 F3F Påskeskrænt, Thy RC.

Jørgen Larsen. Tlf. 97 93 62 67.
Udtagelse til NM 1998 og Viking 1998.
RESER\EDAG.
F3B Åls Cup. Sonderborg Modelflywe Klub.
Jan Hansen. Tlf. 74 429494.
Udtagelse til Nl,I 1998, EIl 1998 og \/x4 1999.

2614 F3FNFK-Open,Nordsjællandstr)ernstyrings
KIub.
Brian Dylmann. Tlf. 45 93 95 73.
Udtagelse til NM 1998 og Viking 1998.

27/4 RESERVEDAG.
7815 F3B Sjællands Mesterskab, Nordsjællands tr)ern-

styrings KIub.
Renå Madsen. Tlf. 48 7133 62.
Udtagelse til NM 1998, EM 1998 og VM 1999.

30 ;j
13 -1

7915
24/5

RESERVEDAG.
F3F Jydsk Mesterskab, Thy RC.
Knud Hebsgaard. Tlf. 75 45 78 75.
Udtagelse til NM 1998 og Viking 1998.
RESERVEDAG.
2m, Holbæk, Holbæk Modelflyve KIub.
Stig Christensen. Tlf. 53 43 77 4L
2m. Postkonkurrence, S.M.S.K. Sjællands Model-
svævefly KIub.
Finn Dahl Hansen. Tlf. 42 52 28 34.

\/6 RESERVEDAG.
25/5 2m. Midjydsk Mesterskab i 2m,

Gudenå Modelflyve KIub.
Per Nymark. Tlf. 86 47 50 52.

14/6 F3B Jydsk Mesterskab, Esbjerg Modelflyve KIub.
Morten Christensen. Tlf. 75 13 14 06.
Udtagelse til NM 1998, EM 1998 og VM 1999.

75/6 RESERVEDAG.
2-Bl8 2m. Nordjydsk Mesterskab. Hjørring Modelflp'e

KIub.
Ole Blomseth. Tlf. 98 9105 37.

10/8 2m. International Postkonkurrence i 2m.
S.M.S.K. Sjællands Modelsvæveflr-r-e Kiub.
Morten Munkesøe. Ttf. 43 62 46 69.

77/8 RESERVEDAG.
10/8 F3B BMC-Open FSB. Brabrand llodeiflywe Klub.

John Rasmussen. Tlf. 86 54 23 00.
Udtagelse til N],I 1998. EII 1998 og VM 1999.

24/8 RESER\tsDAG.

2515
25/5

2515



23-24/8 2m. Danmarks Mesterskab i 2m.
Arranggr sgges.

2418

7/9
30-31/8

2m. Borup-2m. Borup Modelflyvere.
Jens Peter Jensen. Tlf. 57 52 6474.
RESERVEDAG.
F3B Danmarks Mesterskab i F3B.
Nordsjællands Fj ernstl'r-ings KIub.
Bo Kristensen.Tlf.42 86 80 43.
Udtagelse til NM 1998, EM 1998 og \IM 1999.

6-7/9 F3F Danmarks J,Iesterskab i F3F.
Nordsj ællands Fj ernstyrings Klub.
Brian Dyhlmann. Tlf. 45 93 95 73.

4/70 F3F Sjællands llesterskab i F3F,
Nordsjællands Fjernsty'rings KIub.
Brian Dyhlmann. TIf. 45 93 95 73.
Udtagelse til NM 1998 og Viking 1998.

5/70 RESERVEDAG.

Internationale Svæveflyve konkurrencer
2-4/5 F3B Vest Herten, Tlskland "EURO-TOUR".9-1L/5 F3F Nordisk Mesterskab i F3F, Norge.
3715-7/6 F3B Orebro Open FSB, Sverige "EURO-TOUR".5-6/7 FSB Kassel F3B, Tlskland "EURO-TOUR".
26-27/6 F3B "[ees1sr" F3B, England "EURO-TOUR".??/?? FBB Nordisk Mesterskab i FBB, Finland.
13-27/9 FSB World Ær Games \']\{ F3B, T).rkiet.
26-28/9 FSB Oktoberfest Pokalfliegen, T)'skland,

"EURO-TOUR".
Yderligere oplysninger kan fås hos de respektive stytings-
grupper. Stævnekalenderen er udarbejdet efter st1'rings-
gruppernes oplysninger.
Der tages forbehold for ændringer.

Andre aktiviteter
27-23/17 Hamburger Modellbau Tage. Hamburg Messe.

Jungiusstrase 13, 20355 Hamburg.

ØvÅge arrangementer
3/5 Hobbfywertræf, Woodstock.

Henning Sprensen. Tlf. 86 92 73 81.
8/5 Flyslæbedag, Falken.

Poul Møller. Tlf. 20 26 10 53.
77-18/5 Fan- og turbine-træf, Falken.

Stig Andersen. Tlf. 86 28 54 25.
24/5 HobbS.flywer-træf, Sæby.

Erland Hansen. Ttf. 98 47 52 75.
25/5 Opvisning, Slangerup.

Preben Jakobsen. Tlf. 42 77 2l t6.
30 / 5-7/ 6 Opvisningsstævne, Brande.

Bjarne Christophersen. Tlf.97 18 1150.
14/6 Abent hus, Bjerringbro.

Frans Brandenburg. Tlf. 86 68 45 43.
74-15/6 Modelflyveweekend, Falcon.

Kim B. Nielsen. Tlf. 75 55 50 35.
27-22/6 Midtjydsk Warbird-træf.

Kim Christensen. Tlf. 97 I0 26 35.
9-10/8 Molbo-tæf, MFA, V. Æling.

Kurt H. Pedersen. Tlf. 86 29 40 7I/8611 64 00 af.
9-10/8 Fan- og turbine-træf, Holstebro.

Stig Andersen. Tlf. 86 28 5425.
9-10/8 Hirobo-Cup, Fredericia.

Axel E. Mortensen. Tlf. 98 52 02 55.

Orientering
fra

RC-Unionen

Klubber

3 klubber har ændret kontaktadresse,
nemlig:

Elektro Fly've Klubben af 1987
Peter Bech,
Søndergårdsvej 43. 3500 Værløse.
tlf. 42 48 28 0s

Modelfl y'veklubb en Svendborg
Per Hansen.
Fjellebrovej 6. 5;61 \. Skelninge,
Llf.62 24 32 37.

Modelflyveklubben Nuserne
Allan Soren-.en.
Vestergade 2. 2.-5. ;2rlL.l Grindsted,
tlf.75 32 26 56

2 klubber er udg:-r ai iirrtegnelsen
p.g.a., at man ikhe li:nlere har-de de nod-
vendige 5 medlemmer'. uniunen. nenrlig:

Lpj tvedgård Modelfl yr-eklub
Modelfly'veklutrben F 1 6 Rougso

Se igvrigt komplet klubfone.-a.relse an-
det sted i bladet.

A-Certifikater:
1329 Biarne Rauff, Ellehammer RC
1330 Johannes Winther, Filskov llflr.

Løst og fost

i s<rti'-r-d. s: lr:,i .r ccr 2. > io na-ilcttlnrt'.
heral cr ci" :ltiS . re-<iaaLcc. 2i9 :: r.si:r--
terrre er medlemmer alen RC- modei{}-;e-
klub. Vi vil endnu en gang oplordre klub-
berne til at holde bedre oje med. om deres
medlemmer har betalt. Pas på, at der ikke
er nogle af jeres medlemmer, som flyver
uden forsikring. (Forsikringen er indeholdt
i kontingentet til RC-unionen). Bestil evt.
medlemsliste i sekretariatet.

Sekretariatet har arbeidet på høitrvk de
sidste par dage, idet der bl.a. er udsendt ca.
2.700 kopier til klubber og styringsgruppe-
medlernmer m.v. Dette antal udg6r indkal-
delse, årsberetning, regnskab og referat.

Som man måske har bemærket, blev re-
præsentantskabsrnødet flyttet til Ebeltoft i
sidste øjeblik grundet en urimeiig høj loka-
leleje i Korsør.

Kluborientering nr. I /97 i
uddrog.
Hvis du ønsker et fyldigt referat, kan du
henvende dig til din klubs kontaktmand,
som gerne skulle have referaterne i fuldt
omfang, eller det skulle være opslået i klub-
huset.

Opfqlgning fra det sidste møde:
Arbejdet med den nye udstillingsstand er
ved at tage form.

Spørgsmålet om E-mail og homepage er
endnu en gang udskudt.

Ilethanol: RC-unioner-r har henvendt
sig til landsorganistrtionen FSR-Denmark
om. at de matte kobe methanol hos RC-
unionens forhandlere. men vi har ikke faet
s\'år_

På forespørgsel fra en klub om, hvorle-
des man skal forholde sig til a-certifikater
til c1-fl5: r'ar svaret. at reglerne er de sam-
ne som fcrr almindelige n-rotorfly.

De'r er ikke anneldt forsikringsskader i
1996. Derfcrr ril RC-unionen modtage en
bonus pa ca. kr. J5.000.

Det er konstateret. at RC-unionens 2
frekvensscannere ikke har samme række-
vidde. Scannerne sendes tii kontrol sna-
rest.

Arg. mobiltelefoner rneddelte Steen Høj,
at man i Norge har indført forbud mod brug
af mobiltelefoner nærmere end 30 meter
fra fly og sender.

DIN SKRALDESPAND
KAN IKKE LI' BATTERIER

.d P-ttv

- og det gælder også flybatterier,
ger din kommune

sl-
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Orientering fro
skolostyringsgruppen

Glasfiberseminar
Den 19. april vil skalastyringsgruppen af-
holde det første speciai-seminar i en for-
habentlig lang række af seminarer.

Emnet, der vil blive behandlet, er dcnne
gang glasfiber. Oplægget går på, at den
know how, der f.eks. Findes blandt konkur-
rencepiloterne også kan gøres tilgængelig
for alle andre modelfll'vere.

Dette semniar er som nævnt det flor,cte
special-seminar, og hvis det bliver en suc-
ces, vil vi forsgge at folge dct op med lig-
nende seminarer med beslægtede emner.
Se i øvrigt indbydelsen andet sted i baldet.

Skala-weekend
Vi må desværre beklage, at vores skala-
weekend,^ som var planlagt trl den 21.-22.
juni hos Arslev Modelflyweklub på Fyn må
udcF.

Arsagen er, at Arslev MFK desværre er
blevet sagt op på deres plads syd for Oden-

Vi søger derfor med lys og lygte efter en
anden arrangør, der kunne tænke sig at
lægge modelflyveplads til et sådant stæv-
ne. Hvis der er nogen, der er interesserede,
bedes de hurtigst muligt kontakte under-
teglede.

Leif Poulsen.

Orientering fro
helikopter

sfyringsgruppen

Jysh Mester-,1:ab
er r1'kliet 1-1 dage baglæns pa grund af
\VlI i T1r'kiet.
Dato for JfI er den 16.-17. august.

I tzclbl clel se

tii Griænse Cup 1997 i Gdteborg på Tor-
slanda flyveplads d. 10.-11.maj.

Der flyves FAI, Euro sport. (dog er der
6n manpvre, der er anderledes) og svensk
Populær.

Hvis du vil til Gijteborg, så kontakt sty-
ringsgruppen, så du kan få de rigtige ma-
nøvrer.

Lydmålinger
Ved aile stævner vil der blive foretaget vej-
ledende lydmålinger - så vidt muligt i l.run-
de.

Dommersedler
Ved FM, SM og JM vil der være to forskel-
Iige dommersedler i "Sport": en med det
danske "Sport"- proglam og en med Euro
Sport, så du ikke skal krvdse manøvrer af,
hvis du vil flywe Euro Sport.

Det er stadig muligt at vælge 9 ud af 16
manøvrer.

Pd sb'rin€sgruPPens ue€ne

Fl. Schleimann 13 point,
Renå Andersen 11 point.

Rangliste for B-klassen:
1. Torkil Hattel 30 point,
2. Anders Rasmussen 27 point,
3. Eggert Neistr-up 23 point, 1 2.plads,
4. Peder Pedersen 23 point,
5. D:in Ser crinscn 22 point. 1 2.ulads.
(j. B.j.:r'1. ll.ds.r 22 rr ,:r:.
,. F: :...j.'.,:: --: .-:.

\':'.i: :-.:-:.,. -,. .,.,.
9. L.r; H' .:- ! ', -: :.
10. ][on*n L;--<:=]. .. -- ::.:

2-årig rangliste for Bklassen:
1. Torkil Hattel 58 poinr.
2. Eggert Neistrup 47 point
3. Bjarne Madsen 42 point
3. Frode Jensen 42 point
4. Dan Severinsen 36 point
5. Fl. Schleimann 30 point
6. Peder Pedersen 28 poini
7. Anders Rasmussen 27 point
8. Kim Forsingdal 18 point
9. Kåre Kristiansen 13 poini
10. Lars Holte 6 poini
11. Morten Laugesen 3 point.

Den 2-årige rangliste for B-klasser :::'.':l-
des kun i forbindelse med tvanssopl sr_ir:
til A-klassen. Som fglge heraf tvan:si,rr1 ;-
kes Torkil Hattel iil Å-klassen i 1gg, :r:.0
den klausul, at såfremt han onsker. ..-r cicl-
tage i NM (se nedenfor), må han flI': i B-
klassen indtil NM. Såfremt han selv olsrier
det, står det ham (som enhver anden, hit
for til enhver tid at rykke op i A-klassen in-
den da.

Grundet lav aktivitet i C-klas-.en i 1996
er der ikke lavet en rangliste for C-klassen.
I X-klassen har der ikke været gennenfort

konkurrencer i 1996, hvorfor der heller ik,
ke foreligger en rangliste for denne klasse.

Holrl til internotionale konhurrencer i 1997
Pa bagglur.rd af ranglisterne er flllgende
hold udtaget. Salremt enkelte ikke måtte
onske at deltage. kan hoidene komme til at
se lidt anderledes ud i praksis.
. Jeg har i skrivende stund modtaget po-

sitiv forhåndstilkendegivelser fra heie \lN[-
holdet. Invitationen til NNI er forst lige lan-
det i skrivende stund og udsendes til hele
holdet, så når dette nummer af MFN ud-
kommer, har vi forhåbentligt også endetigt
fastlagt holdet til NM.

VM-hold:
Holdleder: Claus Reinke,
Pilot: Finn Lerager,
Pilot: Erik Toft,
Pilot: Ole Kristensen,
Reserve: AllanSørensen.

NM-hold, Aklassen:
Holdleder: Fiemming Schleimann,
Pilot: Finn Lerager,
Pilot: Erik Toft,
Pilot: Ole Kristensen,
Pilot: Allan Sørensen,
Pilot: Peer Hinrichsen.

NM-hold, Bklassen:
Holdleder: Flemming Schleimann,
Pilot: Torkil Hattel.
Pilot: Anders Rasmussen,
Pilot: Eggert Neistrup,
Pilot: Peder Pedersen.

Herudover er vores VM-hold inviteret til at
deltage i "Lowland Cup 1997" i Holland i
starten afmaj, og også her har hele holdet
sagtja.

Arrangørerne af Lowland Cup har her-
udover inviteret en dansk dommer, og her
har Anders Rasmussen invilget i at stille
op. Det er vist manqe ar siden. r'i har haft
en drtnsk dontrrt r t'L.llræsenteret ved en
.oniilr'a:cE :ii ciette lorrnat. sa det er "en
.: l' i-.- ,

..- .

: : i:: :s-1 \'.rr tillældet i 1996, er stæv-
:-..--...:-j=rer iEen i ar først ved at falde på
:-,:. - -.. :ime. Som en følge heraf er der
, j:r- , .:r- r;iiinto februar) udsendt en "direct
:'--.,- :,- ci.rnske kunstflyvere. Denne om-
:-.::.r ::t-.r-nekaienderen for 1997, indby-
i--s=r iil dommerkurser og indbydelse til
l-.-e ,n Cup. Når dette nummer af MFN
i:r:per ind afbrevsprækken, har der såle-
i-. r'æret afhold dommerkursus, et øst for
': et r-est for Storebæit. Har du ikke mod-

:-rEet denne "direct mail", og vil du gerne
:iemover orienteres direkte, hvis der bliver
behov for det, så kontakt Tom Jakobsen.

^lndet
Som opf6lgning på forårets to dommerkur-
ser søges der op til hver konkurrence gen-
nemf6rt et "opfriskningskursus" af en va-
righed på 1-1% time, der afholdes før kon-
kurrencens første briefing. Kurset vil pri-
mært henvende sig til konkurrencens dom-
mere, men andre interesserede er velkom-
ne som tilhørere.
Der arbejdes videre på udvikling afbereg-
ningsværktøjer. I denne forbindelse er fore-
taget indkøb af printer. Anvendelig PC er
også tilvejebragt.

Orientering fro
Kunstflyvnings-

8.
9.

gruPpen

Nyt telet'bnttuntnter
uændret adrcsse. Kontakt:
Tom Jakob-cen
I astfup vænge DD. l. llll.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 52 45 52

Styringsgruppens sammensætning i 1997
Under forudsætning af godkendeise på re-
præsentantskabsmødet i marts vii sty-
ringsgruppen i 1997 være sammensat af
flg. personer:
OY6689 Ejner Hjort, 75 53 80 48,
OY4799 Peder Pedersen, 53 45 24 76,
OY2729 Fl. Schleimann, 45 87 04 35,
OY7698 Ælan Sgrensen, 75 81 04 60,
OY2799Tom Jakobsen, 43 52 45 52.

Ranglister
Grundet utilstrækkelig datadiciplin i for-
bindelse med enkelte stævner har det ikke
været muligt at etablere ranglisterne på
baggrund af opnåede promillepoints som
planlagt. Ranglisterne er derfor som tidli
gere etableret udelukkende pa baggrund af
opnåede placeringer.

Rangliste for A-klassen:
1. Finn Lerager 28 point,2 l.pladser,
2. Erik Toft 28 point, 1 1.plads,
3. Ole Kristensen 27 point,
4. Ælan Sprensen 25 point,
5. Peer Hinrichsen 21 point,
6. Leif Widenborg 19 point,
7. Claus Reinke 14 point,
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Indbydelser

ALS CUP F3B
13. april

Sønderborg Modelfllr.eklub ir.rdbyder her-
med til årets Æs Cup F3B pa r.ores flywe-
plads i Sønderborg d. 13. april.

Vi starter med kaffe og rur.rdstykker kl.
9. Der vil kunne kobes noget spiseligt til
middag.

Vi håber selvfølgelig at se mange piioter,
men også andre, som ønsker at se, hvad
svæveflyve-konkurrenceklassen F3B i vir-
keligheden er, og hvad flyene kan og bliver
udsat for.
Tilmelding senest d. B. april til
Jan Hansen.
Arnkilsade 50 st. tv., 6400 Sgnderborg,
tlf: 7-1-129194 ellcr tlf. arbejde.:74488444

Glosfiber-sem inor
19. apdl

Skalagruppen indb-r'tiei- ir: :--=r'.=i :-, -..:
deltage i et glasfibcr'-:en:i,..r j.:- ^:. -.:: -

k1.10.00.
Semina|et cr planl.:--, :' r'. :t .: : : t: r.-

de seminar'. d.r'.s ar i: h.,r...':.:'-: ::'-.-i
tre dygtige ekspener. som r.l cien,r::=i:-er'-
og vise frem. \ri ril dele deitagerne op i tre
grupper, som sa r-il skifte bord/ekspert re-
gelmæssigt, sa vi får dækket så meget som
muligt. Der vil være rig lejlighed til erfa-
ringsudveksling og til at stille spørgsmål.

Fglgende emner vil blive dækket:
Formfremstilling - store og små.
Fremstilling af emner.
Fremstilling af original plug.
Polyester contra epox;'
Vævstyper - fordele og ulemper ved for-
skellige.
Beklædning af r-inger og krop med let
glasfiber.
Slipmidler, r'okstvper
Specielle epo\\'-t\-per
Kontaktadresser o: litteratur.

DeltagergebSrei cr på kr. 50.- incl. Kaffe og
rundstykker. \Iedl,ung sell madpakke.

På nuværende tiri.punkt er det ikke af-
talt, hvor i \ ejle Horsens-omradet oven-
nævnte vil konn-rr. l'.1 :: ibrega. rnen kon-
takt undertegaecie rncier den 12. april, hvis
du er interesscrei.
Leif Poulsen
Neptunt,e.j 3E. S 7r.r' f';,,s. t n. 7
TIf.75 65 17 71.

Elektro-træf
26. april

Thy RC Klub indbyder til en hi::elie dae
for alle elektro-interesserede lorciae den 26.
apri l.

Der vil blive fløjet et par r-under i Popu-
lær klassen, hvorefter der er fi'it slag for. alt
med el-motor.

Briefing til Populær kl. 9.30 pa pladscn
i Kalierup.

Tilnrclding til Kelcl Qntnt Jettsert pa tlf.
97 93 72 16 senest dagen for

Husk at medbringe alle de sp.endende
vinter-projekter.

Modelflyvefræf
3. maj

Modelflyveklubben Woodstock indbyder
hermed alle interesserede modelflywere til
et uformelt hobbl'llywetræf lprdag den 3.
maj med stert kl. 14.00 på Woodstocks fly-
veplads ved Krogstrup mellem Skander-
borg og Odder.

T!æffet bliver afholdt i hyggeligt sam-
vær med hovedvægten lagt på hyggesnak
og flywning i streddfri omgiversel på vores
plads, som er godkendt til stormodeller.

Øl,vand og pølser kan købes på pladsen
til yderst favorable priser.

Evt. Spørgsmål eng. Stævnet kan rettes
til:
Henning Sprensen, tlf. 86 92 73 81.

Svæve- og elektrotræf
8. maj

Aarhus Modelflywe Club (AMC) indbyder
i,rlie interesserede til et svæve- og elektro-
iri.f Dil Iu'. hinmelfartsdag, torsdag den 8.

l-.- r:- l-t:t--.t'. :itrt'S\'å\'er. sliala-
:: -:::t'. --- '1 .:'. :.:i -:'. I.rJ rt": .,,rt' h-.'aci
.:.:.-....-- :.- -.-.:-' : :.- ::'i.'
-.:--: .---;.,,; :... :.-..:....,..,' :...
qn ::,,1' :i -ri cf :..=: .- -..-:: =. :l :-. I-u:.i
eiektrosr'ær'.r. civr il.rlc.r :l( r r iF' :. :,.t cr-;

dykker, det er et fedt - tag der hele meci. \ls
og flyv med, hvad du har bygget i r.interens
]øb.

Der vil være højstartspil og gummitove
på pladsen og måske også en big-lift - tag
gerne et spil med, hvis du har lyst. Motor-
fly er også velkomne, hvis det er slæbefly.
Vi har også en grill, og vi sælger BI, vand og
pølser.

Vi har bestilt forårssolskin, svag vind
fra øst, vest eller nofi,,20-22C, masser af
termik og hygge. Der var dog en svag usik-
kerhed hos leverandøren om ieveringstids-
punktet for de f6rste fire ting, men hyggen
skulle der være garanti for.

Vi vil være på pladsen tidligt om morge-
nen, så kom så snart du har fået øjne.

Hvis du har lyst til at deltage i nogie
små konkurrencer, er det også planlagt.

Du må meget gerne ringe i forveien og
tilmelde dig til Erik Dahl Christensen på
tlf. 86 10 54 83 eller via e-mail på
edac@udd.aardassem.dk. Det er også helt
frnt, hvis du blot kommer til AMC's flyve-
plads, som ligger mellem Lystrup (NØ for
Arhus) og Grenåvej - lige efter losseplad-
sen, når du kører fra Grenåvej mod Ly-
strup.

5væveflwedqg
for flyslåb
8. maj

Klisti Himnrelfartsdag inr-iterer FALKEN
til sin arlige Sr'ær'efl1r-edag lor flvslæb..

Har du et stort svævefly eller et trækfly,
eller er du bare nysgerrig efter at se, hvor-
dan flyslæb udføres, så opfrodres du til at
mode op på FALKEN's flyweplads ved Fug-
lebjerg.
A.h.t. de morgenfriske må der fl5,wes fra
morgenstunden, men da vi ved, at der er
nogen. der kommer langvejs fra, er der
forst briefn.rg kl. 10.30.

Fl1'r'ning med andre modeller end
sr.ævefll' og trækfl)' må først finde sted ef-
ter 16.30. men sa cr der også fri fly'vning
hele aftenen. Ved spisctid teender vi op i
den store gri1l, hvor medbragt kød kan ste-
ges. Pølser, ø1, vand og kafl'e kan købes i
løbet afdagen.

Oplysninger - og meget gerne tilmelding
-hos Poul Møller pa tlf. 20 26 10 53.

SøIlytræf i Holsliungq/
Sverrge
10.-11. maj

Stedi Holsljunga Camping
Arrongør:Marks MFK
Kontaktmand i Danmark: Henrik Linds-
trdm, tlf. 98 37 28 91
Kontctktmand i Suerige: Finn Jonassen, tlf.
0046 325132382 - Fax: 0046 325132536.
Vejbeskriuelse; Vej 154 ca. 60 km mod nord
fra Falkenberg - eller fra Gdteborg ad riks-
vag 401156 mod Lantvetter flyweplads, der-
efter mod Skene, Holsljunga.

Vi er begyndt at få en del danskere til
vores søflytræf i Holsljunga, og det er
..rlvcket trevligt", skriver formanden for
fI:rrks llFK. Finn Jonassen.

Dcl ple.ier:rt r'ær'e nasser af flywning, og
-.,: rl srlrieles velorganiselet. Soen er me-
:c-: l:r-r-rnci:t. oE nirn bliver hoj-st vad til
\n-=.-r... n.iL nen skai her-rte sit flv i iand;
men cic.r er naturligt-is ogsa bade til radig-
hed.

Starten af spflyer-re foregar fra en meget
frn sandstrand, og øvrige modeller kan man
operere med lige ved siden af fra et dejligt
græstæppe. Og så er der ikke mere end 50
meter til parkeringspladsenl

Der er lejet en hel campingplads med
hus og alt. Det kan næsten ikke blive bed-
Ie.

SMK's piloffræf
24. maj

Lørdag den 24. maj afholder Sæby Model-
fl lweklub igen "hobbyfl ywertræf,,.

Vi vil gerne indbyde så mange som mu-
ligt til at deltage i dagens mange aktivite-
ter.

Der er fællesspisning og mulighed for
campering (vi har indlagt el og vand).

Yderligere informationer kan fås hos
Thomas Larsen 98 46 36 53
Jesper Barhholt - 98 46 39 16

PS. Det er også tilladt et medbringe

"modellen,, og fl 1,,r'eren.

Fqlcon Cup 1997
24.-24. maj

RC-klubben Falcon indbyder hermed til
Falcon Cup 1997.
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Stævnet afvikles i weekenden den 24.-
25. maj på Veerst modelfllweplads.

Vi starter med briefrng lørdag kl. 10.00
og umiddelbart herefter 1. runde. Du er na-
turligvis velkommen til at komme allerede
fredag. Der er campingmuligheder direkte
ved klubhuset, hvor der også er vand og to-
ilet m.v.

Der vil blive fløjet i følgende klasser ef-
ter gældende regler: FAI, B-nordic, C-klas-
sen og stormodeller. Dog skal der være mi-
nimum 3 deltagere pr. klasse.

Stævnet tæller med til udtagelsen til
EM 1998.

Startgebyret er kr. 150,- som opkræves i
forbindelse med briefingen.

Tilmelding senest søndag den 18. maj til
Svend Plougstrup på Llf. 75 82 73 69. Ved
tilmelding oplyses følgende: Navn, hvilken
klasse du flyver i, RC-nummer, klub, kanal
nr., deltagelse i spisning lørdag aften, tele-
fonnummer.

Vel mødt i Veerst til Falcon Cup.

JM Skrænt, Hqnstholm
24.-25. maj

Esbjerg Modelfllweklub indbl.der til 
^ISkrænt lørdag den 24. maj og med sondag

den 25. maj som resen'edag.
Mødested på P-pladsen foran Hamborg

Campingplads (Hanstholm ) kl. 9.00.
Startgeb;'r kr. 50.-.

Tilmelding senest den 22. maj tll
Knud Hebsgaard,
Darumuej 77, st.th., 6700 Esbjerg
tlf. 75 45 78 75 benest den 22. maj).
JM Skrænt tæller med til: NM '98 og Vi-

king Cup'98 samt Pokalkamp'97.
Vel mødt!

2M konkurrence
25.maj

Holbæk Modelflyveklub indbyder hermed
til 2M konkurrence.

Konkurrencen afholdes som sædvanligt
på klubbens plads.

Støv din 2M af og vær med. Der er plads
til alle, også dem der ikke har deltaget i en
konkurrence før.

Startgebyr kr. 50,- betales på pladsen.
Tilmelding senest torsdag den 22. maj

til Stig Christensen, tlf. 53 43 77 41.

Skqlofræf
25. maj

Filskov Modelflyveklub inviterer til skala-
træf på Filskov Flyveplads Jylland.

Vi håber at se mange nuværende og
kommende skalapiloter til en hyggelig dag
på en aflandets skønneste flyvepladser.

Der bliver mulighed for fl1wning, be-
dømmelse af modeller og snak orn skalafly
i almindeiighed. Er du i gang med et pro-
jekt eller gerne vil have vejledning og in-
spiration for at komme i gang, så ses vi på
Filskov Flyweplads søndag den 25. maj.

Vi starter med briefing kl. 10.00. P6lser,
øl og vand kan købes på pladsen.

^q

Har du brug for flere oplysninger, er du
velkommen til at ringe til Henrih Hammer
tlf. 75 34 84 62 eller Leo Eriksen tlf. 75 80
10 16.

Opvisning i Slqngerup
25.maj

Søndag d. 25. maj laver Radioflyveklubben
(RFK) opvisning på modelflyvepladsen ved
speedway-banen i Slangerup (den ligger på
hovedvejen mod Frederikssund).

Gæstepiloter med A-certifrkat er meget
velkomne til at være med til at lave en god
opvisning, så både vi selv og publikum kan
få en god dag.

Tilmelding kan ske hos Preben Jacobsen
på tlf.42 17 21 16 inden den 23. maj.

Opvisningen foregår mellem kl. 13 og
,16, og der tages entr6.

Midtiysk 2-mefer
25. maj

llodelfln'eklubben Guciera r:i'l1..ier rg=r
ti1 karnp o:1 ciri n'.ici--_'_rsr* l€:t<l:riah
d.25 5 i 2-neier.

Det er aldrlg for seni at indga i den
'bande,.. der kæmper. så asfaltspånerne
fln-er. så det er med at får trimmet, så du
er klar.

Det foregår i Helstrup Enge, og der er
briefrng kl. 9.00.

Startgeby'r: kr. 50,-.
Tilmelding senest den 21. Maj til Børge

Thorop på tlf. 86 43 74 73 eller Per Nymark
på 86 41 50 52.

Notionol
Postkonkurrence
25.maj

Konkurrence for 2m-svævere på egen flyve-
plads. Læs mere om konkurrencen andet-
steds i dette nummer af Modelfllve N1t.

Der er ikke de store forandringer i for-
hold til tidligere år bortset fra, at vi på for-
hånd har bestilt godt vejr. Arrangementet
foregår på følgende dage:

mellem Brande og Blåhøj i weekenden den
30. maj og 1. juni.

Alle flytyper - store som små - er vel-
komne.

Der er ankomst fredag eftermiddag og
lørdag formiddag, fri flyvning fredag, lør-
dag og sgndag formiddag. Søndag kl. 13.00-
16.00 er der opvisning, hvorefter stævnet
afsluttes.

Lfidag aften er BMK vært ved en stor
grillfest for deltagerne og deres medbragte
familiemedlemmer - som selv medbringer
deres yndlingsdrikke.

Der er campingplads med el, frisk vand
i dunke og let primitive toiletforhold. På
pladsen er der kiosksalg.
Tilmelding senest den 25. maj til

Bj arne C hristop her sen,
Skjoldborgs AIIE 9, 7330 Bronde
Tlf.97 18 11 50
eller på fax m 75 73 26 10.

HUSK: Det bliver årets modelflyver-begi-
venhed -- og så er det GR\TISI

SM Helikopfer

Kaluri'corg llodelfl_ileklub I{}f F indbyder
hermed iil Sjællands \Iesterskab i helikop-
terllpling.

Stærnet afwikles i rveekenden den 7.-8.
juni på vores flyveplads, som er beliggende
Stejlhøj nr. 18 ca. 3 km fra centrum mod øst
ad den gamle hovedvej (Holbækvej) mod
København. Der vil være opsat skilte med
indkørselsveje fra København, Slagelse
m.v.

Der vil være mulighed for at campere på
pladsen fra fredag aften. For dem, der ikke
har denne mulighed, vil vi sørge for over-
natning. Der vil være el, vand samt toilet til
rådighed på pladsen.

Der flyves i klasserne FAI, Sport og Po-
pulær.

Lørdag startes med briefing kl. 10.00,
hvorefter der flyves FAI program A: 4 run-
der samt Sport og Populær 2 runder.

Søndag flywes FAI program B: 3 runder
samt Sport og Populær 2 r-under.

Startgebyr: kr. 150,-.
Vi vil under stævnet sgrge for salg af

pølser, ø1, vand, kaffe, kage m.m. til meget
rimelige priser.

Lørdag aften griller vi (helstegt patte-
gns), som serveres med div. salater, og der
vil denne aften også være mulighed for at
købe vin m.m.

Der vil på pladsen være et udstillings-
område, så vi opfordrer alle, som ønsker at
vise, hvad de har, til at tage deres modeller
med (også fastvingede).

Tilmelding samt aftale om cam-
ping/overnatning sker tll Søren Søholt
christensen på tlf. 53 50 80 81 I 40 8235 54
senest den 18. maj.

Jysk Meslerskqb F3A
7.-8. juni

RC-klubben "NUSERNE" indbl-der her-
med til JM i kunstflyvning i kiasserne A, B,
C og X den 7.-8. juni pa r-ores modelflyve-
plads ved Grindsted.

Briefing stafter lortiag lJ. 10.00.
Det vii r'ære muligt åt campere fra fre-

dag aften. Hr-is man har behov for eVvand,

Primær flyvedag:
Reservedag:

Søndag 2515-97.
Søndag V6-97.

Deadline for resultater: Frcd,ag 417-97.
Kontaktperson for konkurrencen er:

Morten Munkesø
Valmuebakken 22
DK-2625 Vallensbæh.
Telefax:43 62 46 69 (kl. 18-20.)
E-mail: mmu@post1.tele.dk

Stormodel- oo
iubilæumsstæ'vne
30. maj - 1. juni

I anledning af Brande Modelfll'veklubs 10
årsjubilæum er det os en forngjelse at ind-
byde til

Gigantisk Stormodel- og
Jubilæumsstævne
på klubbens flyveplads, Engebækvej 51
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Dronninglu nd Modelflyveklub
Jubilæumsstævne d. 21 -22 juli.

Carnpingmulighed på pladsen fra fredag d. 20 juli.
Vand, strøm og toiletforhold i "begrænset omfang".
Lørdag div. konkurrencer og friflyvning. Der vil også være
en enkelt præmie sller to. Vi etarter ca. kl. 10.
Har du noget du gerne vil sælge el. bytte - eå tag det med !

Lørdag aften fællesspisning. Pris incl. morgenmad søndag
140 kr, Børn halv pris. Tilmelding eenest 4 dago før.
Søndag: Opvisningsstævne fra kl. 13:30 - 16:00
Ølfuandlkaffe/prov iant sælges på pladsen.
Tilmelding til episning og yderligere information hos
Niels Chr. Nielsen 98259803 eller Ole Lund 98286t133.

Kom og hjælp os med
al gøre dette til en festdag!

bedes dette oplyst ved tilmeldingen. Lørdag
vil der blive afholdt fællesspisning. Det vil
være muligt at købe ø1, vand og lette målti-
der begge dage.

Tilmelsing senest den 31. maj til Allan
Sgrensen pr tlf. eller fax på nr. 75 31 04 60.

Tostqredsfråiffen i
Sverige
13.- 15. juni

Sted.' 0restens Ft1'gpiats
Arrangpr: Ilarli. fIFK
Kontaktntænd:
Jan Svensson. tlf. 0046 320141336
Dick Johansson. tlf. 0046 3201211,636
Finn Jonassen. tlf. 0046 32513238

far 0046 325132536
Vejbeskrit'else: Ca. E0 km øst for Gilteborg,
vej 401156 mod liinna - Skene. Fra Varberg
ca. 70 km mod nord ad rej 41.

"Torestadstralien har allerede i mange
år været et eftenranet arrangement også
for danskere. og <ier plejer at komme "et
stijkigt gång.. pa Srl personer incl. familie -
og med eget storr telt. ibnæller formanden
for Marks NIFK. Finn Jona.sen.

JM i F3B
14.-15. juni

Esbjerg Modelflyr.e Klub indb-r'der til det
jyske mesterskab i F3B lørdag den lJ.juni

med s6ndag den 15. som resen'edag.
Vi mødes på flyvepladsen (Varde fly'v-e-

plads) kl. 9.00 til fælles morgenkaffe, og ef-
ter en forhåbentlig tilfredsstillende formid-
dag vil der blive serweret frokost.

Med hensyn til overnatning er der selv-
følgelig også mulighed for det, hvis det bli-
ver nødvendigt.

Vejbeskrivelse kan rekvireres ved til-
melding til

Morten Christensen
Storegade 93, lth
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 14 06 (bedst formiddag)
I forbindelse med afholdelsen af JM i

F3B vil vi gerne invitere især de nærlig-
gende klubber til at komme og se, hvad det
er for en sjov og spændende form for flyv-
ning, vi F3B-piloter bruger vores tid på.

Selve flyvningen starter ca. k1.10.00,
men du,ll er velkommen til at komme kl.
9.00 og få et rundstykke og en kop kaffe
med os andre. Det er dog en fordel lige at
ringe, for så kan vi være sikre på, at vi har
rundstykker nok.

Hvis man bor i den anden ende aflandet
og er blandt dem, der gerne vil stifte be-
kendtskab med F3B, kan det også lade sig
gøre, uden at man skal køre en hel dag, idet
der bliver afholdt stævner over det meste af
landet. (BMC Århus, Sønderborg og på
Sjælland - se stævnekalenderen for mere
information).

Modelflyveweekend
hos FAICON.
14.-15. juni

RC Klubben Falcon indbyder til modelfly-
veweekend i Veerst den 14.-15. juni. Vi
håber igen på deltagelse afdanske og uden-
landske modelfl yvevenner.

Program for weekenden:
Fredag den 13.:
Uofficiel start på weekenden. Kom og slå
teltet op og få trimmet flyveren.

Lgrdag den 14.:
Lgrdagen vii være præget affri flyvning og
naturligvis masser af hyggesnak.

Lørdag aften arrangeres fælles spisning
i klubhuset, hvor der anrettes lidt godt til
maven til meget rimelige priser.

Søndag den 75.:
Søndagen startes med morgenkaffe og om
nødvendigt en lille opfrisker. Kl. 13 starter
modelflyweopvisningen. der bla. b-v-der på
konkurrencer med præmier. og hvad vi el-
lers kan frnde pa. Briefrng k1.12.

Der er gode campingmuligheder på
pladsen. hvor vores klubhus med toilet, el
og vand også ligger.

Af hensl-n til planlægning håber vi, at så
mange som muligt vil tilmeide sig på for-
hand. 5.rrsker du at deltage i spisningen 16r-
dag, er tilmelding dog nødvendig.

Tilmelding sker på tlf. 75 55 50 35.
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Hyggerræf, Fredericio
27.- 28.- 29. juni

Fredericia Model-Flyveklub indbyder her-
med til "Hyggetræf" den27.,28., 29. juni på
klubbens plads i Fredericia.

Der ei mulighed for at campere på plad-
sen, og man er velkommen fra fredag efter-
middag. Der vil være toiletter og mulighed
for strøm på pladsen. Grillen vil være
tændt fredag og lørdag aften, og lørdag af-
ten vil der være fest i et opstillet telt.

Der vil være fri flyvning hele weeken-
den, kun afbrudt afsmå konkurrencer. For-
friskninger kan købes til meget rimelige
priser.

Hvis du ikke kender vejen til flyr-eplad-
sen, kan en rutebeskrir.else fa,. hos Peter'
Riis Hansen pa tlL 75 95 75 82.

Sommerleir F3C
5.- 11. juli

RC-klubben FALCON indbyder til som-
merlejr for F3C helikopterpiloter.
Tid: 5.- 11. juli, uge 28.
Deltagere: FSC piloter samt andree, der er
interesserede i flyvning med helikoptere.
Deltagerne skal være medlemmer af RC-
unionen.
FormiLl: At give mulighed for hyggetigt
samvær mellem F3C-piloter samt at give
mulighed for træning og udbygning af erfa-
ring uanset pilotens nuværende niveau.
Indhold: Der vil ske en løbende tilpasning
af sommerlejrens aktiviteter alt eI'ter delta-
gernes flyvemæssige niveau samt onsker'.
Mulige emner kunne være:
1. Hvordan kommer man fra hover til fl5-

ning af manøvrer?
2. Opsætning af helikopteren. sa,som gas-

kurve, gyro m.v

3. Ttæning af de forskellige konkurrence-
klasser, Populær, Sport, FAI.

4. Gennemgående konkurrence i løbet af
ugen, hvor alle kan være med. De enkel-
te resultater samles, og ved sommerlej-
rens slutning kåres vinderen.

5. Aflæggelse afgrad til Rotordiscens heli
klub

6. tæning til og aflæggelse af H-certifikat.
7. m.m.

Prlsr Til dækning af klubbens omkostnin-
ger opkræves 175 kr. for hele perioden. Øn-
sker man at deltage i Vario Cup den 12.-13.
juli, er prisen 200 kr.
Forple.jning: For egen regning. Der er mu-
lighed for at lave mad m.v. i klubhuset.
Ouernatning: Telt eller campingvogn. Der
er strøm på pladsen. Vand og toilet findes i
klubhuset.
Tilmelding: Senest den 22. jurri til Svend
Plougstrup på tlf. 75 8273 69, hvor der og-
så kan fås yderligere information om som-
merlejren.

Vel mødt i Veerst!

HIROBO CUP
DANMARK:
!).- ,t(l

S--..'=l' S::: l\I i.--. ::ii-_. i=r ::ar::rr-d .:,:e
H-r,-,b,r-heiikopieroiic:er iil træf pa Frede-
ricia modelfl.rleplads. Lordagen er forbe-
holdt fri flyrning og trimning af Hirobohe-
likoptere samt anden hjæ1p (har du proble-
mer, så kom). Der vil være kvalificerede
hjælpere på pladsen.

Lørdag den 9/B er der briefing kI.10.00.
Lørdag aften tænder vi op i klubbens store
grill til selvmedbragte bøffer, pølser o.lign.

Søndag starter vi med briefrng k1.09.00.
Derefter gennemgår vi Hirobobanen. "Fly-
for-fun(-programmet er meget let; du skal
bale kunne hover lidt for at kunne deltage.

DER OPKR"IEVES IKKE STARTGE-
B\G.. Præmiesponsor ved arrangementet
er SIL\DR STAR MODELS. Har du til-
meldt dig stævnet rettidigt, får du ved
stævnestart en flot Hirobo TSHIRT. (Husk
at opgive din størrelse ved tilmelding)
Tilmelding skal ske senest den 1. august til

Lrel Mortensen
Ølsuej 35,9500 Hobro
Tlf.98 52 02 55

: isj

I nternelqd ressel isfe for Li nestyri ngsu n ionen.

Emoil:

Henrik Bentzen
Luis Petersen
Bjarne Schou
Henning Forbech
Carsten Simoni Jprgensen
Jesper Buth Rasmussen
Steen Lysgaard

Bentzen@datashopper. dk
lup@fls.dk
Bj arne_Schou@vip.c5'bercity. dk
forbech@inet.uni-c. dk
Csj@NVdk
Jbu@KMD.dk
sal@post5.teie.dk

WWW:

wrv*,-.datashopper.dk\ -bentzen\ cl.htm
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Linestyrings-Unionen (CL-unionen) cr'
den danske landsorqanisation fbr moclel-
fl yvning med linestyrede rnoclelfl y.

Unioncn er tilsluttet Kongelig Dansk Aero-
klub (KDA) og F6d6r'ation Acrouautique In
ternationale (FAI).

Årskontingentet er fbr 1996. 270.- kr. for
direkte medlemmer.

Mcdlemsskab kan også opnirs,uennem incl-
nreldelse i en al de klubber. del er tilsluttet
unionen.

Nær'nrero oplysningcr heron fiis fla

Linestyrings Unionens sekretariat:
Henlik Bentzen
Hcdcr:lrtLl.r.'j l(). l. lr
I lO{) Kr't.;t:.t.,.: \
.- -: :-<- --

L nirin.firrnrand:
\ - :--- t- -

G,:::''.:' 1-
;0st) B\\rkop
rlf. 7-5 S6 6l 19

Linestyringsredaktør:
Carstcn S. Jprgensen
Tornhplparken 1 3

9220;\alborg Ø
tlf.98 15 14 l8

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Stefibnsen
Elmevej 25
.1140 Borup
rlf. 57 52 68 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Almavej 8

92110 Storvorcle
rlf. 98 3t 9t 98

Sommerle.irudvalg:
Hcnrik Benzen
Mclstcdvcj (r

2770 Kastlup
rlf.315l.14 t0

D\I-udvalg:
Ole Bjerager'
Kildegårdsvcj 5

Slagslunde
3660 Stenløse
rlf. 42 l u 3u 87

PR-udvalg:
Age Wiberg
S6ndergårdsvej 30
7400 Herning
tlt.91 20 91 31



lniernqtionql konkurrencekqlender:
Dato.

9.-11. maj
10.-11. maj
17.-18. maj
17.-19. maj
24.-25. maj
31. maj - 1. juni
31. maj - 2. juni
14.-15. juni
20.-22. junt
13.-19. juli
1.-3. august
16.-17. august
22.-24. a:ugttst
23.-24. august
23.-24. august
5.-7. september
12.-14. september
13.-14. september
20.-21. september

4.-5. oktober

-------

Sted

Breitenbach, SCH\YEIZ
Tautenhain, TYSKLA*\D
Madrid, SPA-\IEN
Saint-Etienne. FRA*\IGIG
Mosco*,. RLSL{\D
Radfeldfirol. ØSTRIG
Æmere. HOLL\\D
Landres. FR\\IGIG
Pec-.. L\G-\RN
\/aliadolid. SPANIEN
\fierzariice. POLEN
Genk. BELGIEN
G"r-uia. LI{GARN
L ntersiggenthal, SCHWEIZ
Yidreres (Girona), SPANIEN
Lugo di Romagna, ITALIEN
Cascais, PORTUGAL
Rouilie, FRANKRIG
Landres (France)
LIJXEMBURG
Valladolid, SPANiEN

Konkunence

13. International Jura-Cup 1997 - F2A, F2B,F2C
19. Holzlandpokal, 5. Internationaler Thuringen Cup - F2D
III Open International "San Isidro" - F2B, F2C
1997 Internationals of Saint-Etienne - F2B,F2A, F2C
Gold Engine and Krasnorutsky Cup - F2A, F2C
2. Int. Tiroler Fesselfliegen 1.997 -F2B
Open International - F2B
13th Grand Prix of France -F2A,,F2C,F2B, F4B
Mecsek Cup - F2A, F2B, F2C
EUROPAMESTERSKABERNE - F2A, F2B, F2C, F2D
International Contest - F2A, F2B
International Control Line - F2A, F2B,F2C
Var Cup -F2A,F2C
MBZB-Cup - F2B, F4B
VII Open Internacional Vila Vidreres - F2A,F2B,F2C
Coppa F.A. - F24., F2B, F2C
Open International ofCascais - F2A, F2B, F2C, F2D
4th International Tournament Melusin - F2A,F2B,F2C
lst Grand Prix of Luxemburg - F2A, F2B,F2C

III Open International Ciudad de Valladolid
F2A,F2B,F2C,F2D

WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP

WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP

WORLD CUP

WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP

lndbvdelse til Limfiords- Stævnekqlender for I gg7.
sfævhet 1997
og 60 års jødselsdog

Aviator's )Iodelfl3r'ere indbl"der hermed
nuværende og forhenviærencie model fl 1-r'ere
i Danmark og heie Eurt-,p; :i' L,nfiolds-
stævnet 1997.

Klubben runder de 6[t cr r ..-r. D.r :f r=:
vi ved banketten lordag e{ii-r.

Hvordan ? .......det ma du finde ui .rii-"d
at deltage.

Dette traditionsrige pinsestærree afhol-
des i år lørdag d. 17.maj og søndag d.
18.maj.

Konkurrencereglerne følger FAl-sport-
ing code, samt Linestyrings-unionens reg-
ler for de nationale klasser (den røde re-
gelmappe), med de seneste ændringer og
tilføjelser.

Stævnet er den største modelfly'vebegi-
venhed indenfor en radius af 1000 km.

Den danske dynamit konkurrerer mod
modelflyvere fra Sverige, Holland, Letland,
Litauen, T)'skland. Svejts med flere.

Deltagerne er blandt den absolutte elite,
flere er forhenr-ærende Verdens- og Euro-
pa-mestre. og der gir-es absolut ikke ved
dørene.

Stævnets adelsmærke er alligevel, at "vi
jo alle gor det for at more os". Derfor er der
masser af plads til be_elnderen, der gerne
vil snuse til den internationaie atmosfære.

Det er gratis ai campere ved banerne,
forholdene er priniiive. men klubhuset
rummer de basale flaciirteter. WC og varmt
vand.

Der kæmpes on-r guii-. solr- og bronce-
medaljer, samt om i'aldrepokaler til vin-
derne.

Klasser:
F2A Speed (2.5 ccn
F2A-14 Minispeed r1.0U ccm
F2B Kunstflytning
F2B-B Begynderkunstfl-\lTring
F2C Teamrace / holdkapfl5-ning
Good-Year SemiskalaholdkapflSrning
F2D Kampflyvning

Søndag d. 18. maj

Startgeby'r:
125 kr. pr. mand m./k, uanset antal klasser
(Combat uden brændstoO

Barbecue:
125 kr. pr. mand m,/k
50 kr. pr. barn (under 15 år).

Betaling:
Postgiro 5 62 07 71, Aviator's modelfl1were,
senest lgrdag 3.maj

filmelding, senest lørdag d. 3.maj til:
OIe Bisgaard
Helgolandsgade 66
9000 Aalborg
tlf.: 98 13 86 55

Information:
Jesper Buth Rasmussen. tlf.: 98 31 91 98
eller klubtelelonen: 98 15 81 18

Dato

6. april
13. april
25.- 26. aprll
17.- 18. maj
31. niai - i. juni

17. august
23.- 24. august
?? september
21. september
5. oktober

Konkurrence

Flyvedagskonkurrence
HøstØsL
Kjoven Open
Limfiordsstævnet
Stunt Hose + indvielse
al aslaltbane i Herning
'.; O-i-T,:te Stunt
S:::l-r-lir_'l

Hedesi;.9:
D]I
Host \iest
KM
HøstØsl

Sted

Hjemmebane
Amager Fælled
Amager Fælled
Aalborg
Herning

Oksboi

Grincisted
-\mager Fælled
Aalborg
Amager Fælled
Amager Fælled

Klasser

Æle stopursklasser
Æle
Alle
Alle, minus DC
F2B beg. Eks. Oldtime
og asfaltklasser

Alt hvad hjertet
begilrer
DC F2D
^{lle minus DC
t?
A]le
Æle

fidsplan:
Fredag d. 16. maj

L6rd.ag d. 17. maj

Ankomst og fri
træning
10.00 Check-in
11.00 Konkurren-

cestart
19.00 Barbecue / 60

års fødselsdag
9.00 Konkurrencer

- fortsat
15.00 Finaler (ca.)

Efterlysning....

Unionens tegningsservice dækker et bredt
spekter af fly til mange formål. En del af
tegningerne har efterhånden en del år på
bagen, og specielt nye medlemmer har ikke
mange oplysninger at holde sig til, når de
skal vurdere, om de kunne have glæde af
tegningerne.

Jeg kunne derfor forestille mig, at vi frk
lavet et katalog, hvor modellerne blev be-
skrevet, og hvor der blev suppleret med en-
ten et billede eller en tegning - forenklet
byggetegning eller frihåndstegning. Kata-
loget skal være i A-5 format, og der skal
selvfølgelig også laves forside.

Er du interesseret i opgaven. bedes du
kontakte mig på ilf. 75 86 62 19.

Niels Lthne-Hansen

Flere indbydelser .
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lndbydelse til indvielse
of osToltbqne
3. Old-rime stunt og
I O. Stunfhose-cup
i Herning

3.ting på 6n gang - det går virkelig ikkell!
-jo hos os gør detl

I weekenden den 31.05-01.06. 1,997 af_
holdes følgende B stævner:

Lørdlag:. Indvielse af asfaltbane og old_ti_
me stunt.

Søndag: Stunthose-cup

Indvielsen af asfaltbanen finder sted
klokken 13.00, og efter en lille ceremoni vii
banen være åben for alle asfalt-klasser.

- Old-bime_stunt, som flyves for 3. gang,
flyves efter de samme .egle. so- åren"e fÅ
Dvs.: Model konstrueret f6r 7g64, men ny_
bygning i originale materialer tillades.
- Flyvningen bedømmes på vanlig vis, og
der vil være en gewesen tii stævneis hoitel
ste Old-timer.

_ Hele lørdagen vil der være mulighed for
flyvning af alle klasser i fredelig å-ek+
stens.

Lørdag alten vil der være festmiddas.
bestående af: Kød lra grill. årstidens salai.
div. tilbehør + en halv flaske aflhusets i.in.
afsluttes med kaffe og kage.

Søndag llyves sa for 10. gang Stunthose
cup'en. Ogsa denne dag er vorei udmærke_
de anlæg til fri anvendelse.

Det samlede program er som f6lger:

Lørdag:
12.00 Frokost 20.-
13.00 Indvielse
14.30 Old-time stunt 80,-
19.30 Festmiddag 78,-

Søndag:
08.30 Morgenmad 20,-
09.30 Briefing
10.00 Stunthose 50.-
11.30 Frokost 20'.-
16.00 Kaffe

Ved tilmetding til både old-time stunt og
stunthose, samt forplejning ydes der rabat]
og den samlede pris bliveid0O,_ for piloter
og 130,- for supportere.

Det e-r da billigt for en forhåbentlig god
weekend-oplevelse for hele eller aete åf"f"_
milien.

, Det er seh,-følgelig frivilligt at deltage i
de programsatte fouraceringer, men af h-en_
syn til.køkkenet vil vi gerne have din/jeres
lilmelding senest den 28.05-97.

Der vil som vanligt være mulighed for at
campere under primitive forhold. Der fore_
findes dog toilet og rent vand. Er der ønsker
om.det, er det muligt at komme allerede
lredag, men der vil ikke blive arrangeret
nogen spisning.

I lighed med vor tradition er der rigelige
drikkevarer til rimelige priser, da det"er ån
tør egn.

Tilmelding og spørgsmål rettes til:
Uffe Olesen 97 IB 22 E4
Ruben Sonne 97 2t 62 20
Steen Lysgaad,gT 72 34 50 eller
sal@post5.tele.dk
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F r itt' I y u nin gs - (J n i o n e n

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritflyvningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1996:

Junior 250 kr.
Intro-medlem 150 kn
Abo. FF-NYT/ 2b0 kr.
MF-A]YT
FAI Licens

210 kr.
200 kr.

Fritflyunings-Nyt I Modelflyue-Nyl er unio_
nens offrcielle medlemsblade.
Meddelelser, forslag til Landsmødet etc.
betragtes som værende udsendt til med_
lemmerne, når de har været offenfliggjort i
medlemsbladene.
Modelflyue-Nyt udkommer i månederne fe_
bruar, april,juni, august, oktober og decem_
ber. Fritflyunings-Nyl udkommer efter be_
hov 4-6 gange årligt.

Unionens adresser
Formand Jens Borchse:riu-

lir.i stensen
Skaiborgr.e, j. Ronh
S:l0tr Oritier
rlf. 86 56 07 5-1

e-mail: 100776. 1-103@compuserve.com

Kasserer Allan Ternholm Jensen
Bredgade 80,2. th.
6900 Skjern
ttf. 97 35 40 04

Næstformand Hugo Ernst
Ægirsvej 88
7000 Fredericia
ttf.75 92 92 93

Økonomi- Karsten Kongstad
nedlem Degnebaklien 22

\igersted
4100 Ringsted
tlf. 53 62 57 03

e-mail: karsten.kongstad@post3.tele.dk

Redaktør Simon Jonassen
Daddelkrattet 5, 1. th.
6205 Esbjerg Ø
ttf.75 47 07 0r

e-mail: sij@esbkomm.dk

Distriksleder FrankDahlin
\TST Gjerager T

6880 Tarm
tlf.97 37 24 42

Distriksleder HenningNyhegn
ØST Industrilvæneet 2u

8400 Hillerød
ttf. 42 26 35 25

Udtagelses- Peter Buchrvald tlormand tkomite Jens B. Kristensen
Tom Oxager
Karsten Kongstad
Erik Knudsen
Ulrik S. Hansen

Materialer JørgenKorsgaard
Ahornrveg 5. Ellund
D-2498S Handes,itt
Tlskland
tlf. 00.19.1608 6699

Senior 4b0 kr.

) ro.:l;:

Donsk Modelflyve Veteronklub
liislultet Donsk Modeltlyveforbund

v/ Erik Knudsen
Amagervej 66. 6900 Skjern

Ttf.97 35 77 67

å:tfi:,9å*irisheder

De fleste fritfll,were er jo sikkert klar
over, at de nye FAI regler er trådt i
kraft pr. L januar i år.

F1A: 1. runde har 210 sekunders max.

F1B: Gummivægten er sat ned til g5
gram, og hele modellen skal veje
mindst 195 gram.

Der må ikke bruges motorvarmer
under optræk og mens man venter på
termik....

I Sporting Code står der at læse på
engelsk:
,,Additional heat may not be appli_
ed to the motor during winåing
and prior to launch."
Det betyder jo så, at man godt må var_
me sin gummimotor, indtil man begyn_
der optrækket, og at det også er tliåat
at pakke sin krop godt ind, så den bed_
re holder på varmen.

En tåbelig regel at indf6re, hvis det
var meningen helt at slippe for motor_
varmere.

F1C: Det var hensigten at formindske
disse modellers præstationer ge_
nerelt ved at nedsætte motorii_
den. Men den er som hidtil s1w
sekunder i de ordinære runder-og
fem i flyoff. Ved at have valgt fe;
sekunder for alle flyvningei hav_
de man sikkert kunnet opnå bå_
de færre deltagere i flyoff og en

_ hurtigere afgørelse på flyoff. 
-

Tåbeligt!!
.... og disse regler skal gælde de

næste fre år!
Jqrgen Korsgøard



........"....-

WORTD CUP 19962

Ifølge det engelske FREE FLIGHT NEWS'
redaktør, Ian Kaynes, som samtidig er
manden, der fører resultatiisterne for
WORLD CUP konkurrencerne, deltog der i
1996 1l-37 i FIA,633 i FIB og 21 I i FlC sam-
menlagt i de i alt 30 WC konkurrencer. Tal-
lene dækker således over, at mange deltog i
flere stævner; men siger man f.eks. to i gen-
nemsnit, betyder det ca. 570 forskellige
FIA deltagere, 316 i FlB og 106 i FlC. Hvor
realistiske tallene er kan kun Ian Kavnes
svare pål

Resuhoterne for 1996:

Der var ingen danske placeringer blandt de
48 første

FIA:
1. V. Stamov
2. A. Koerbin
3. G. Aringer
4. B. van Nest
5. S. Makarov
6. P. Findahl
7. B. Gjerek
8. J. Abad
9. F. Kerner
10. V. Pisanny

FIB:
1. A. Andriukov
2. B. Eimar
3. R. Blackam
4. A. Khrebtov
5. A.Zen
6. J.KORSGAARD
7. M. Lovato
8. E. Gorban
9. S. Tedeschi
10. 0. Kulakovsky
38. J.B. KRISTENSEN

FIC:
l. E. Verbitsky
2. G. Aringer
3. T.KØSTER
4. D. Thomas
5. S. Screen
6. R. Stabler
7. L. Fuzevev
8. R. Archer
9. V Tregubenko
10. V. Onufrienko

UKR
NZL
AUT
USA
RUS
SWE
SLO
ESP
HLTN
UKR

115
115
109
108
r04
102
100
100
99
90

150
150
120
110
10;
99
98
97
95
94
51

UKR
SWE
AL]S
RLS
\ED
DE\
iTA
L'KR
FRA
UKR
DEN

UKR
AUT
DEN
AUS
GBR
GER
RUS
USA
UKR
UKR

150
t40
130
100
90
90
75
75
75
74

Thomas var den eneste dansker blandet de
36 første.

I WORLD CL? konkurrencen tæller
kun tre resultater ned i den samlede stil-
Iing, men hr"is nogen har samme pointtal,
afgør de næste placer:ilger det endelige re-
sultat.

KILDE: Free Flisht .\-";i,.,ianuar lggT
Hvad man ikke kan se uci af alle disse

tal, er de fantastiske oplevelser. disse stæv-
ner byder på både med hens_rr tii fl-rlning,
kammeratskab og kost oij"åi 

*";:"".,,..,

I

BREV

Tidsskriftet Modelflyve Nyt
Nørrevænget 3
DK-57 62 V. Skerninge

Jørgen Korsgoard opnåede en 6.-plods ved World Cup 1996



Tegn obonnemenf på
Modelflyve Nyf og fa bladet til
tiden i hele 1997

Snyd ikke dig selv for glæden ved ot fa Uodelflyve Nyt med posten
hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnementl
Abonnementsprisen for resten of lggZ (i olt 4 numre) er kr. 126,-.
Bestil ved ot udfylde og indsende nedenstående kupon.
Som obonnent får du tilsendt blodet med posten umiddelbort efter
udgivelsen - du slipper for ot gå forgæves i blodkiosken, når blodet
er udsolgt.

Pos po dine blode
Vi hor fået fremstillet nogle solide somlebind, der hver kon rumme
l2 numre of Modelflyve Nyt - oltså to årgonge.

Blodei holdes fost'i somlebindet med m"eto[klemmer - der skol
ikke limes, >hullesu eller klippes for ot få blodene til ot sidde fost,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.

Somlebindene er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.
På forsiden og på ryggen er dår trykt >>Modelflyve Nyt<<.

De leveres i fem flotte forver - husk ot krydse of på bestillingssedlen
herunder, hvilke{n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. sik.

Ekspedifionsgeby,
Vi hor desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på olle ordrer
under k1. 100,-. Ekspeditionsgebyret er kr. l0,l og går til dækning of
portoudgifterne ved udsendelse of bestilte blode og mopper.
Ved ordrer over kr. 1OO,- opkræver vi iniei ekspeditionsgebyr.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Opslogstovlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets
læsere til ikke-forretningsmæssige
købs- og salgs-annoncer for modelfly og
tilbehør til modelfl5,wning. 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 selve annoncemanu-
skriptet og lignende.

Redaktøren får afløb for sine frustra-
tioner ved at slette alle former for ro-
sende omtale af de udbudte effekter, li-
gesom han forkorter rned hård hånd,
hvis lejlighed byder sig.

Til gengæld er a.nnoncerne gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal sen-
des til:
Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme
-\nnoncer til Opslagstavlen i næste
nummer skal være redaktionen i hæn-
de senest den 18. april.

Hermed bestiller ieg:
n Abonnement for resten ol 1997

(i olt r' blode),
.t

pns Kr. tlo,-

F 

- 

stk. somlebind åkr.75,-
i forverne:
n blå n gul n grøn fl rød n sølv

D Årgong 96, kr. i50,-
n Argong 95,kr. 125,-
L- Argong 94,kr. 125,-
L- Argong 93,kr. 125,-
ll Argong 92,kr. 100,-

f Beløbet vedlogt i check

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) d kr 34,50:
Nr. I Nr. 2 Nr. 3 Nr.4 N- 5 \l- a

1986: I
1987: I
1988: I
1989: I
1990: :l
l99l: J
1992: f
1993: !
1994: I
1995: ,l
1996: t,l
1997: fl

Købes: Til efterskoleelever købes et antal 4
kanal 35 Mhz radioer - helst hver med 4
servoer, akkuer m.v.. Desuden købes OS
35RC motorer (gerne den ældre S-model).
Hans Rabenhøj - 75 89 35 22 (08.00-15.00)

eller 40 74 85 22.

Sælges: Færdigbygget Tlphoon, spv. 1,60
m, glasfrber, lawinget kunstflyver m. 10
ccm Webra. Færdigbygget Skylark 56, spv.
1,40 m, lavwinget trænet m. 6 ccm Enya.
Komplet FM radioanlæg m. 2. accuer, 8 ser-
voer. 12 l'. Batteri, porverpanel, elstarter, el-
pumpe. handbygget oplader plus en del
byggegrej. Samlet pris: kr. 6.000.

86 43 34 87

Sælges: robbe Futura træner m flg. udstl'r:
kobling/gearing for 10 ccm 2-takt, kob-
linglgearing for 15 ccm 4-takt, kobling/gea-
ring for 22 ccm benzin, store og små blade.
Robbe R128DF modtager, Fp-g 15388 gy-
ro, 4 stk. robbe 9201 servoer, 22 ccm ben-
zinmotor (aldrig startet) + dir'. dele. Pris:
kr. 10.000.

Harry Hougard - 86 11 95 10

Sælges: \æsten træfærdig F-18 m. OS 10
ccm fla-r SF m. pumpe, kr. 1.200. Næsten
fln'eiriar F-5 fra Top model, kr. 500. Halv-
lærdig Disko (IILG svæver fra robbe), kr.
200. fliniracer til 4-5 ccm motor, vingen
færdig. kr. 200. Ny Baron begynder-helik-
opter m. gyro, til 8-10 ccm motor, prisid6:
kr. 3.200.

TorbenJ4rgensen - 20 28 19 21 kft. 16)

Sælges: Schltiter helikopter Zetit 2 m.
Futura mekanik, Rossi motor og Hatori ud-
stødn. kr. 7.000.

Kqi 75 51 81 89

Sælges: Plasticmodeller, 13 store kasser
med fly - helikoptere, ca. 100 enheder i ska-
la 1:48 og I:32, flot samlede. Samlet pris:
kr. 3.000.

Arne Christensen - .56 71 38 25
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Postnr./by:



Trænger din el.model til ny akku er her nogle
muligheder:
7 celles SANYO 5004R akkupack 325.-
7 celles SANYO 700AR akkupack 345-
7 celles SANYO 170OSCRC-SP akkupack 410.-
8 celles SANYO 1700SCRC-SP akkupack 460.-
Andre konfigurationer laves på bestilling.
Alle akkupack's leveres som in-line pack's

(ingen punktsvejsede l) samt med grøn MPX stik.

Robbe power peak 1 4,5A 4 - 7 celler 415,-

Graupnerturbomat Tplus 4-Tceller 9Tnyhed! 640,.

Graupnerturbomatl6plus 4-l6celler 795,-

Schulze isl6-430d 5A 1-30 celler 2.195,-

Schulze isl6-530d 6A 1-30 celler 2.495,-
Begge Graupner lader kan også lade sender /
modtager og har tilslutning for både 12 I 220UolL
Med en Schulze lader får du en lader, som er let at betjene,

der har ALLE de ting som en elektro-pilot kan kræve af sin

lader og som er fremtidssikret. EN RIGTIG SUPERLADER!

HITEC HS-80 microservo (1 79) 2 stk. 500,-
HITEC HS-80lvlG metal-microservo (189) 2 stk. 720,-

HITEC HS-60 super'microservo (149) 2 stk. 720,-

GRAUPNER C341 microservo (179) 2 stk. 680,-

GRAUPNER C12 modtager (299) prisfald 675,-

GRAUPNER DS1 I Dobbelt Super modtager (269) 1 .000,-

Ovennævnte servoer/modtagere er særdeles velegnet i

elektromodeller (prisen på modlagere er uden krystal).

Godt og afprøvel elektrotilbehør købes hos:

t ['etric i ti g f,t t yi fi m znt
V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands Alle 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Træffes bedst Tirsdag/Torsdag fra 17 .OO-21.00

RING EFTER GRATIS PRISLISTE

Sælges: Mick Reeves Hurricane, spr'. 206
cm, ej bygget, org. optr. understel, kr.
2.000.. Hegis Piper PA38 "Tomaharvk''. spr-.
180 cm, detalj. cockpitsektion, kroppen
påbeg., kr. 1.600. Larvinget Cosmo "Hur-ri-
cane" 40L. spv 154 cm, delvis bygget, kr.
300. Helt ny OS FS Surpass 4-taktsmotor,
kr. 1.600. Ny Webra Speed 61F Champion
m. dæmper og dynamix karburator, kr.
1.000.

Otto Knudsen - 97 47 30 60.

Sælges: D V Models Soprvith Camel i org.
Kasse med cowl, tegnionger. balsa, krydsfr-
ner samt forarbejdet understel, vægt ca. 2,7
kg, 6,5-10 ccm motor, kr. 1.000.

15 93 70 21 (kI. 10 15)

Sælges: Ny OS91 Surpass m. dæmper, kr.
1.700. Nlt Thunder Tiger Tlainer 40 ARF
byggesæt, kr. 800.

Tom Hansen - 39 66 35 50

Sælges: Supertigre 52000 20 ccm i org. em-
ballage, incl. Org. Dæmper og brandskot-
fundarnent, har k6rt ca. 15 min., men har
aldrig fl6jet, kr. 1.100. Irvine 120 2O ccm 2-
takt i org. Emballage inc1. Brandskotfun-
dament, kørt under i time, kr. 800.

Lars Kildholt-43 69 66 67 120 15 97 77

Sælges: Helt nye Hitachi bly-akkuer til fx
startkassen, 12 volt ?,2 Ah, pr. stk. kr. 190,
10 stk. kr. 1.875.

Allan - 75 64 03 55 120 62 69 53

Ønskes: Hvem kan hjælpe mig med vinge-
profilteglinger til deltavingede modelfly?

Bent Hjuler-Sørensen - 97 13 23 26
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A.P.J, SKALA MODELFLY
Nordvænget 12. 3520 Farum

Ti.iFax 44 99 00 30 . G ro 465-3572

Abent [i]andagtirsdaglorsdagJredag I 2 30-1 8.00

Onsdag og lørdag eiter aftale

VI SENOEB OVER HELE LANDET

igen et siorre udvalg af produkter

fra branchens kendte fabrikanter.

Vr kan levere tegninger

(se MFN 1/97) materialer og tilbehør

til konkurrencedygtige prlser f eks. alt

i byggesæt {ra begyndermodeller

lil avancerede skalamodeller.

Vi leverer balsatræ i vægtsorterede

plader samt lister og blokke.

Spørg om pris og kvalitet.

".,"rl3.:åtu;,F$å'



PTEZO 2000
Best.nr.3285
Piezoelektrisk gyrosystem for
RC-modelhelikoirter eller RC-rnodelfly.
Højteknologi som fgf he. drer flyvningen.

I Hurtig elektrisk detektion af
gyroeffekten {ingen mekanik).

O Absotut vedligeholdelsesfri
og pålidelig. M6ntentnå;

B6slili,lr38gg

.'i:

1.,
:

::

O Ultrakompakt design.i i"xå r'ålotåii;il;;
højkomfort.

Ny udviklet højhastigheds seruo:

"'4

ill€gårtpged!$s4ø r-,']',,
lndstiilingsttd oq' " ,

0,068sek/40ggder
Moment ca, 52 Ncm {5200 effg}
c4835
med kunststofgear
Best.nr. 5127
c4855
med metalgear
Best.nr.5128

c
@

"{-€=s-.*j
Udførllg beskrivelse findes i

G RAUPNER's hovedkatalog.

ErnuFnerttB
GRAUPNEB GmbH & Co. KG . Postfach t242

D-73220 Krchheim/Teck

Vil du gøre det let for dig selv
så1ælg ..-
model fra ,IODEITECH

">h--nt--'*'"-;

Forårs-tilbud
til skslabyggere!

Tegninger til flg. Brian Tat'lor ntodeller
Focke lVulf Fe 19O A-4,
-pr i.r3 Ln .............
Haeks Tempest. srr. 15(r c;u..........
P-{Oe Kit\'bauk. -.. i6',,: ..........
lless.ers.chmitt Bf 1O9E.

TegninEer.:rtC 1P
p51 D Musreng.:pi. i22 r:
Jungmeister. .or. I -l 7 -:. .

Auster J{, .pr. I S.i rn ......
D.H.Bæuer. spt. lSj cr. ......
Awo Vulø, sp!. 153 rnr....

,Gammel,, NYHED fra Multiplex er igen klar til at
gå i luften.
Big Lift, spv.2225 mm,
motor .90 2-T/1.2O 4-T ...................... 1645,-

:ao,-
80.-
EO..

118.-

60.-
I 18.-
80.-
80.-
80.-

.a,..

P5l-D Mustang, spv. 1685 --'Cmotor .60-.90 2-T ..................
Wing Cup, spv. 2025 mm
motor .90 2-T / l.OO 4-T ......................
Sukhoi SU 29, spv. 1555 mm
motor .60-.90 2-T ... -.. -.. -.. -.....
Huniene midtvinget træner,
spv. 1350 mm, motor .40-.50 2-T........
Cap 2l kunstfl. model, spv. 1500 mm
motor .40-.60 2-'l /.60-.9O 4-T ............
Angel2OOO,2msvæver,
skumvinger...... 595,-
ME-1O9, skræntsvæver,/el. spv. 1160 mm,
højde & krængror.................... 575,-

r665,-

1495,-

1940,-

77 5,-

1175.-

ALT TIL STARTKASSEN
12 V. accus - Power paneler - Gloderor -
Tankflaske - Gløderorsnogle - Brændsrof-

pumper - Elstartere - Ladere - rn.m.

Forbeholcl lor udeirt "::i
trr.k/eil og rr:: :

Euro-Trainer m. krængror,
beklædt ...........
figre Trainer 25 m. krængroi,-ååi.i-åt
spv. I27O mm, med TT-mot. GP .25....
figre Trainer 4O m. krængror, beklædt
spv. 1550 mm, med TT-mot. GP .4O....
figre Trainer 6O m. krængror, beklædt
spv. 1880 mm, med TT-mot. GP.67....
Model Tech's Trainer 4O, u. krængror,
træfærdig. spv. 1500 mm ....................

Nyhed fra Topaz
Colibri, træbyggesæt med tilbehør,
spv. 1400 mm. u. krængror.................
Ibis, træbyggesæt med tilbehør,
spv. 1700 mm. m. krængror................

105(),-

1650,-

1765,-

2645,-

695,-

716,-

946,

Ramsherred 27
4700 Næstved

. Postbox 434
.Fax: 53 63 24 l0

MODEL - HOBBY
TLF. 53 73 66 22

WWI
-

ABNINGSTIDER:
Fredag kl.11.00-18.0C

llverdage kl. 11.00 - 17.30

Lordag kl. 10.00 - 13.00



BESONANSROR GLOOEROB

SCHLUTEB HELIKOPTERBYGGESÆT

5.29]5FUTUFAFAI[/E(4NIK. .... ...
S.2990 - S.299- EUTUAA VO\GBLOOD S E.

5-2902 FUTURA BOYAL,KROP T L FUTUBA IVEKAN K

5.2727 lUGUES 
5OO E -IL FUTUFA VE(A\ ( . .

5.2952 ZEN TH II TIL FUTURA FAI I/EKANIK . .

HAToR 777 10 CC[f
PAToRI 60t r0 ccv
PATOBI 668 1O CCV VED E(STqA DÆVPEq

rlAT0Br 650 r0 ccv LA\c... ... ... ... ... ... ...

HATOBI 650 S 10 CCV VED GEVIND .. ..

riAToBt40075CC|V
HAToRt 333 4-5 CC|V...

KoMPA(T BESoDÆI/PEP- - 4.5 CC\,4.. .. ...

KON/PAKT RESODÆI\/PER 
_IL 

6 5.8 5 CC/
KO[,4PA(T RESODÆ[IPER TIL ]O CCIV.
aESoNANSPtPE d.5 CCV
qESoNANSotPE t0 CCV .... ...

RESONANSPIPE IVED EKSTRA DÆI/PEB ]O CCIV

DÆVPEq SÆ- T L SPUTLE OG N \J4...
4 KAMMER DÆVPEF 8.5.10CCV .. ..

4 KAVVER DÆ\,4PEC 4.5 CCIV ,. ... .,

X.3966 (OIVPLE- NITBO DÆVOEq S€-
STÅLKU[/[/EBTLALLEHELIEF...., .. ., ,. ,FBA
-EFLoN020VrV oB.CV ... ..

TEFLoN ø 17 t4tr/, P8. CrV .... ... ... ..... ... ... ..

ABN/EBETS L|KoN0 15 [,l]v, PR Clr/ .. .......

AEN,4EBETS L|KoN 019 [,4]V, PR. CtV...........
KtE[/FINGE TIL TEFLON OG SILIKON . 2 STK

S L]KON BOJN]NG P PEAFSLUTN NG... .. ...

SERVO'EB

GRAUPNEB oill;BE"li li3S ::C-;;Ci
ROBBECSC2200Ol,lDF.-ll';:S;=C--l;Cf . .

FUTUBA KONTAKT ['1ED AKKU (C\;i!-:.:]:] .

FUTABA KONTAKT ['lED LADEST.< : I :.;
FUTABA KONTAKT UDEN LADEST K F ] i1å

GCAUPNEA <PYDSPEI/ -IL SE\DEC

VARO{FVOSBEI/TLSE\DEq .. ... ..

FJTABA It/IN, A(KJ TESTEq . ...

F.1532 REGNSKÆRIt/ TIL PFOFI SENDERPULT,
F.I519 SENDERPULT OBOEI T L EC.28.. ..

FuTABA M0DTAGEB R'129 DP PCll ... ... .. ..

FUTABA [/ODTAGER R.148 DF PPII,4 .. ... .. ..

cLTABA 

'VoDTAGEF 

F.148 DD oCtV 
.

FUTABA KBYSTAL TIL DOBBELT SUPEB MODTAGER . ..

VAAIO SENDEFDLLT T L CC.]B OG FC.28

VAFIO FEGN. OG VINDSKÆB[/ T L SENDERPIJLT, ,,.. ,..

7:5 00

715 00

850 00

715 00

810.00

650,00

485,00

390,00

390,00

450,00

450,00

502,00

500,00

450,00
420,00

360,00

713,00

255,00

6,00

5.00

::s3 :- ; ,5-5.7

cs a ',,:n -'.'

25,00

42,00

50,00

65,00

70,00

28,00

40.00

DIVERSE TILEEHOB

6350,00

8475,00

2642,00

3356,00

2415,00

PR. [4ETER

1275,00

916,00

292,00

75.50

56,75

205,00

253,75

214,00

360,00

372,00

1 150,00

978,00

1 175,00

100,00

408.50

370.00

12,00

436,00

128,00

1050.00

966,00

28,00

29,00

57,25

57,25

57,25

210,75

100.00

100.00

16.50

II4INIATUFE AIBCRAFI HELIKOPTERBYGGESÆT

1001

1004

1008

1009

r010
r006
0840

504-1

2518

2600

X.CELL60 I'4ED NY UNI BALLKOPLING,,,,,
X.CELL 60 KULF BEB.FAI OG 3D . VÆGT 4 KG

x.cE._ 30

x.cEL- 40. ..

x.cE_L 46 (0MP.ET (JLFtBEq... .. .. ..

\L.PqO GqAPF TE FA hEL <OOTEF .. ..

XL.PFO II ROTORHOVED KOVPLET ..

EPOXY CANOPY T L A-LE X.CELL FEL ER

W \DSTAR KROPS B\GGESÆT T L 1 O CC V
BLACKSHARKTIL ]OOI OG IOC4 [1t(A\ K

FUTABA 92C2 .

FUTUBA ,C2i3 NIRT G SETVO TIL P EZO GYBO ..

FUTL]BA 32C] NY IEL KOFTEB SERVOTRÆKKER 9 5 KG,

'UTABA 

91C2 NYHED GOD PITCH SERVO.TRÆKKEB B KG

FUTÅBA 9601 GÅS SEoVO SVÆVE SEFVO .. .. . .. ..

FLTABA 3OO1 .

"q MEOASPEEDSECVO' LOIEZOGYPO,.
.R2i00NVSEqVo-L o'EZo J000. ..

FUTABA AKKU PACK ]4OO MAh 4 CELLER 128 GB

FUTABA AKKU PACK 1400 mAh 5 CELLER 120 GB

POBBELADEFVTC5222OVNR 8286.. .. .. ...

FOBBE BqÆNDS-OC SLANGE Pq. ME_EC .. ....

SP.BAL T - AT SAIVLE -EDN'NOEF ..

RoBBESJPERSTAqTEq-20.. .. .. .. . ..

. .... 4995,00
7250,00

... 3450,00

. 3595,00

... . 5895,00

..... 8935.00

.. .. 3475,00

FBA 487.25

. 2975,00

1600,00

3,50

4,50

15,00

36,00

. 475,00

. 682,00

682,00

775.00

. 400.00

. 160,00

.. 695,00

.. 1195,00

226,50

273,00

792,00

16,00

CENTURY HELICOPTER PFODUCTS NINJA PRO OG I\4ASTER

ER AI\,IERIKANSK BYGGET OG KUGLELEJE TUNED ,SHUTTLE"

CENTURY HAR MANGE SKALA KBOPPE TlL 3A. 4A OG 60 HELIER
EKS. JET RANGER. ECUBEUIL. HUGHES ,OAD.5OAE.,OOMD. BELL 222 AU.

GUSTA 1O9.SEAK|NG. UH 18.TOW COBRA.BLACKHAWK
AIRWALF. APACHE (DEN FBAGOLFKB]GEN). ROB|NSON 22

D]SSE KFOPPETAGES KUN HJEM PA BESTILLING

VARIO HELIKOPTERBYGGESÆT. SPøBG ENER PR S

F-TABA C I53 BB

FUTABA G 154

[I NI P,EZO GYRO , ,.

"q ]OOO P EZO GYDO

STARTEB FOBLÆNGEB TIL X.CELL. SCHLUTER- OG I.JNI .. ... .

X.CELL OMDR. TÆLLEB. KAN MALE UNOEB FLYVN]NG, ., ,,, ... .,.

SCHLUTER THÆNINGS UNDERSTEL IVED HJUL NR 5-2912 .. .. ...

SUPER LLBE OLIE M TEF.O\ . \YT.. .. ..

SUPER .LBE FEDT V 
_EELO\ . NV-.

ROBBE PBÆSIONSFEDT IVED -EELO\..

ROBBESPECIA-O-rETr-lVETALLEJEa .. ... ... ...

FOBBE SOECIA- O-'E T L KJNSTS-OF.
PITCH GRAD I/ALER KAN MÅLE +. 15 GRADEB , , ,,. ,,. FRA

TANKVENTIL [/ED SPÆBRER SA N,4OTOREN IKKE DRUKNER ,. ... ..,

HÅND BHÆNDSTOF PU[.iPE FORSKELL]GE TYPE8 ... ... ... ..., FRA

SLANGE TUKKEB SA [IOTOREN IKKE DRUKNEF FLERE TYPER. ..,

ALLE KONTAKTEF TIL FUTABA SENDEBE,

POTIIETEB OG TANDHJUTS SÆTTIL FUTABA SERVO'EF.

BRÆNDSTOF TANKE MANGE FOFSKELLIGE STøFRELSER.
GtOW DB VER OG POWER PANETEF.START AKKU.GLøDEAKKU I'/.I\/

N NJAPR030-40. ... .. ....

N NJA PR0 40-50. ... ... ..

N NJA PBO I,4ASTEB 30.32
NINJA PRO [/ASTEF 40.50

3450,00

3550,00

3695,00

3895.00

FUTABA PIEZO GYBO F-P.GsO1

FUTABAGl53BBLNAB....
2475,00
1395.00

1 175.00

750,00

1275,00

3295,00

IG FOTOBBLADE
KALT SPACE BARON'S ENFORCER ZR.

ERGo 30 .. ...

EBG0 46 .. ...

ET LILLE UDVALG AF BVGGESÆT FRA ROTOBDISC'EN,

ALLE TG.BO| ORBLADE F AES T IL BADE HOJBE OG YENSIBE

TG EXPERT S.SCHLAG 69 CI'4. 205 GB .,. .. ..

TG SELECT S.SCHLAG 66 CI,i. 195 GR .,

IG ALLROUND PBO SYI,4ETBISK 66 CI\I. ]90 GR ,

TG ATLROUND XL SYI'IETBISK 69 CI,I 205 GB.
TG3DKULFBER SYI'4ETFSK 68CI,,l 17OGR ... ..

IGCoMPETT0N SYMETFTSK 68Cr,/ 210GF .. .. ..

TGIVINISELECT S.SCHIAG 55CNl 135GF .,

IGt\fosKtTo s-scHtAG 55ct4 150GR .. .. ..

TG SHUTTLE .N]NJA S,SCHLAG 55 C[/. ]50 GH ,,,, ... ,, ,.

TGIUINIALL.ROUND SYIVETBSK 55CN,4.150GR,, .,

TG X-CELL ERGO 30,40 S,SCHLAG 55 CI\/. 150 GR,,. ,. ,,

3275,00

2725.00

3275,00

DER FINDES KAIALOGER OVEB ALLE BYGGESÆT FBA DE FORSKELLICE
FIRMAER,. SE UNDER KATALOGER.

792,00

736.00

704.00

736,00

840.00

ROTOBDISC'EN FORHANDLER

[4]NIATUFE A RCRAFT USA (X,CELL). ROBBEISCHLUTEB.GRAUPNER.
KALT. CENTURY F]ELICOPTER PBODUCTS USA . VAR O . SITAR . NNP . TG

FUTABA . HATOBI . OS .VOBTEX . RD LEN N/OUNT BOTORBLADE- JR .

BERGEN-H]LLER.PE FFEB.ROSS - FV NE .PICCO.WFSTON.

SAB . ENYA .T+T ENGINEEFING USA M FL .

KATALOGER

LUXUS TUNINGI VORTEX ROTORHOVED
895,00

550,00

585,00

550,00

550,00

550,00

I/ETAL BOTOFHOVED CNC FRE[/ST LLET I 6061-T6 ALUI,/INIUlV TIL X.CELL

30-40-60-XL PRO + ANDRE HøJRE- ELLER VENSTRE DREJENDE B0T0FER
HøJ KVAL TET, FOR DEM DEB VIL HAVE DET PERFEKTE DELTAVIBKNING

EFTEB BEHAG PA HOVEDFOTOR OG FLY.BAB.

I\,IETAL SOFT
1 STK 1995,00 2075,00

r sTK 530,00 s75,00
1 STK 410,00 475,00

1 STK 65,00 70.00

l sTK 17,50

2 STK 215.00 283,00

2 Siii 240.00 250.00

. ,:-.i 33 75

-:-r 'i5:0
:-' ::: - I 2:3 :l
:-. -::: -r::

NHP VERDENS BEDSTE KI,JLFIBER BOTOFBLADE
VAR O HOVED KATALOG 1996.97.200 S]DER ] FAHVE .., ..

II/IN ATJBE AIRCqA- USA . X.CELL FABVE . ... ..

CENTURY HEL COPTER PBODUCTS PFOGRA[/ SOBT/HV D ,,

KATALoG PAKKE INCL. ALLE 3 HELIKoPTEB KATALoGER+

100,00

80,00

40.00

170,00

80.00

NHP CURT S FA] EXPEBT KULFIBER

NHPFA S ISEIVI

NHPFA S ISE[,4I

NHP CURT]S SPORT ]I

NHP CURT S SPOBT I

NIP CURT S SPOBT II

I]JD CI.]FT S S?ORi I

'.-:4,;i..:cai
',.: ^':_:.:^:_

68 CrV ..

66 CM...
6B Ct/.....

62CM....

6,1 C[,4 ...

68 Ct4 .

71 Cl,l

:: :''

625.00

550,00

. 550,00

. 550,00

. 550,00

. 550,00

. 550,00

. 550,00

550,00

ss0.00
550.00

3i5 il
:-::":

:-r:.:

CA PRS
KOMPLET PRISLISTER .

BOBBES NYE KATALOG 1996.. ... .. ,. ,.. ,.

ll,l0T0RER ll,l.M.

ruY YS 61 S/DEUDSI HFLI INTRUD P BIS

OS SX.H IED 60 B KABBURATOR ,,. .,.. '39: !a:

1050.m
1025.00

2000,00

OS SX HG [/ED 60 B KARBU FATOB OG EKSTBA STOR TOP 1 975 M
OS16EX.! VEDSTOqKOLETODNY. .. ..

0532SXPEL VEDS-OqKOLETOP. .. ..

NOVABOSSI C60 ]O H.SA LÆNGE LAGER HAVES

F r,c c_ r:J::
RoTCTD.SC 1 -:: i_rrr __::- : ---::_r::
T]L ALLE IJ:,(::-:::

0SRX.HG[/ED60BKARBURAToB0GEKSTRASToRTCP. 1-o;i : Cr<:::::---::_::E
::-:r: :: :', .:,-:l:::',: ('-ii:ER 0C VÆLGER VARE-
: ^:_, ,:.,_ , - ::r r.i::: :\,J 25 AFS ERFAR NG li/ED I/oDEL

BOTORDISC'EN EB SKANOINAVIENS STøRSTE BC.HELIKOPTEB SPECIAL

FORRETNING

PÅSTAND! vI HAR HVAD DIJ SKAL BRUGE TIL DIN HELIKOPTEB.

DER TAGES FOREEHOLD FOB EVT. TRYKFEJL OG UDEFNA
KO MM EN D E P R I SJ U ST E B I NG ER. YASEFNE SENDES

PR. EFTERKRAV, ELLEB MOD FORUDBETALING,

LEVERING FRA DAG TIL DAG. VED BESTILLING INDEN KL.I2.OO.

PRISER PÅ ET LILLE IJDVALG AF ROTOBDISC'ENS VAEELAGER

BYG DIN HELIKOPTER I VINTER. SÅ DU ER KLAR TIL FORÅRET!

NOVAFOSSI 5 50 H.SA IÆNGE LAVEB HAVES,, ,., , 18OO.OO

TFVINE 36 HELI [/ED R|NG .. .... ... ... ... 849.50

IRV]NE 36 HELI ABC

tRV NE 36 HEL] ABC Fl . ... .. .. .. ... .... ... ..

tqv \E 46 lEL',lr'ED qrNC. .. ... .. ... ..

RV \E d6 lEL ABC .. .. .. ..

PICCO 60 F NY TYPE.
OS 7N KARBURATOR

OS 60 B (ACBUBATOH..

AACTUN NGS CYLINDERSÆTTItOS 61 SX OG RK

GFKTii::Z-.::,:: -
GFKTRAP:Z:::-:,:::
NHP KLIF ::i - : : .' ::. -
NHP KULF 3E; - -:--: .. : ]" -
NF]P KULF BEi i - 1-_: : ::" : :
Nl-lP KULF 8Ei ; - ;i..::-- :: i::
NI]P KULF BER; -','::. 

_:

849.50

... ... ... 1199,50

812,50

812,50

... .. ... 1600,00

625,00

975,00

995,00

HALEROTONELA::

OLIE M,I\4

275.25

275.25

125,00

125,00

110,00

125,00

125.00

UK.AEROSYNTHOLIE5LITEH.. ... .. .. ..

AERO RUN IN OLIE.. .,. . . åP L

AERO WASH TIL RENGORING OG AFFEDTN NG AF ITIODELLER .,. ,

395,00

90,00

68,00

82,00

350,00

650,00

88.00

SYNTHGLoW0LtE. .. .. ... .....

SYNTNGLoW0UE. .. ... .. .....

sYNTI-tGLoW0LlE. .. .. .. ......
SYNTI.] GOLW INDKOB NGS OLIE

PB.L

5L
t0L
.tL

300,00

300,00

115,00

128,00

399,00

127,25

-HELIKOPTER.

SPECIALISTEN

Benthe og K. H. Nielsen . Amlundvej 4 . Lindeballe Skov , 7321 Gadbjerg .Tlf.75 88 54 54 . Biltlf. 30 73 44 54 , Fax 75 88 54 95



Denne annonce viser udpluk af JOSII-HOBBY's store lager ...

\ rA\Fllo-l
lreolor-syzsterrre If-lJti Streiclr-l

HELE VABIO PROGRAMMET

R EFLEX helikopler- og i ysim! alOr for PC 386 e er st0r:e

ncl iedning l\4eget nat!rtro, t s !1tes pr nter!0qanqen Kr, 2400,-

1822
1890

1821

R7261

1607

1857 20

.aa:

.:::

... kt.

... kr.

.... kr.

fra kr.

115,-
loE -
475,-

680,-
350,-
480,.
585,"
750,.

1350,-

2470,-
)r1q -

3499,-
1303,.
1908,.

2370.-
3890,-
7200,-

591,-
719,-
787,-

1350,-
1 1 10.-

F1252 FUTABA servo S3003 .. . ....... ............... .... kr.

F1 I 17 FUTABA servo HELI 53001 ...... kr.

F1257 FUTABA servo HELI 59202. den ny 9201 ......... kr.

F1264 FUTABA servo HELI S9203. t I PIEZO ........... ... kr.

F1252 FIITABA m ni servo S135 . ... . .. . ............ . kr.

BB00 KOBOLD lastjærd q helikopter træner
8009 SKY FOX'asL'ær0 g'e !oole'..........
8015 EVOLL..iT0Ntrænert 3Df yvnng.....
8700 X--aElilE t'æ.e'. -/ "e1a- \ ...........

8200 SKY \{i0LF træner lor 20 ccm, ny......
50,5 LO\O FA\GER ..OP

7C(8 :_tS- sr.r_ cÅ ..oo

Hele VARIO's program fores med alle smadele

53002 f,'lOSKlTO XXL. nyNeo ............... . . .. . kr. 4600,-

0S l\4AX 61 SFN li e l0p 7H karburalor.......... kr.

0S l\4AX 61 RX og SX NY TYPE mere kraft.... .. kr.

0S [4AX FS 9] 4 taksl motor 1 5 ccm. ............ .. kr.

B0SSI R6l HELI l,40TOR lere udgaver..........fra kr.

BOSSi R67 HELI lvl0T0R 5 porle, ny lype ......... kr.
NOVA F0SSI C60 10 ccm HEL motor ............. kr.

0S kabrralor 7H..
0S kab!rator 608 .

NOVA F0SSI C60 kab!ratoristyrel nal
F0SSi g cdercr 4'5-6

FUTABA servo 55101 .. . .. . . . . ............ kr.

FUTABA servo 59101 . ............ kr.

FUTABA gyro G1 54 . ............... kr.

FUTABA gyro G153BB I niær .. . . ............... kr.

FUTABA PIEZO GYB0 FP-G501 ny ............ kr.

GRAUPNER PIEZO GYRO 2000.. ............ kr.

GBAUPNER PIEZo GYBO 3000 ny .... kr.

GRAUPNER omdrejflngsregr ator . . .... ..... kr.

GBAUPNERELEKTBO-HEL kon!ro ............. kr.

FUTABA SENDEB ATTACK-Imrnodt 2 s€ilo . kr.

FUTABA SENDEF FC16 m'r.ti clt 1 s:ir3 kr.

FUTÅBA SE'iDEå fC18 \,/3 5!US r.:r:.3 sef.. kr,

F;l3i S!'.1:i FC:3\./3 :,i .-":': kr,
:--j:: ":l-j::::,":::'|.! kr.

...... kr.

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

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

...... ,','',',''. kr.

,,'., ' ,''''''''' kr.

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

'''',,',,,''''''''' kr.

3300,-
49s0,-
6350,.
8200.-
8100,-
2100.-
2't60.-

1 500,- F1 r 03

2170,- F1 104

2396," F12A1

1100,. V2A2
1995,- F1241

2540,- 328s

620,. 5140

970,- 3286

685,- 3287

29," F4030

49.- F4421

oJ -

5l- r:-:

kr,

kr.

li s::::-le':1a:::

s2l-; cu-LoA oB0 l/E{At\tK. ...... .... ..

S2901 FIJTI]RATRAINEB
S2902 FUTURA FOYAt KR0P ...................... . ........ kr. 2400..
S2991 FUTUFAYOUNGBL00DS.E TRAINEB-ny....... kr. 6900,-

401 VARIOGFK(91asf1be0...........
403 Vnn O UWO gtastiOet S-to,råt .

d-0 VAo 0 3 D dc ooa' c ...... ... ..

34 6 VAo 0 'd ero-o'o ade GFK .ode

34/l 0 VAFI0 ha erotorb ade sorte g asf ber
d682.59 P'asl { -a e'or )'0 aoe hE [1 ....

kr. 6200,-
kr. 6900,-

kr.

kr,

kr,

kr
kr.

kt.

580,-
790,-
808,-

85,.
331,-

67,-

kr. 61.-
kr, 199.-

kt. 220,-

kr 80,-
kr. 10,-
kr. 100,-

QUCK-SÆTFÆBDIGBEKLÆDTrnedstalefngert ht:1gsar:: ::::'-=::t:::'.:'.1 .:.:..: :-:::::.::..
:' :i : :::'

6210 GRAUPNERKADETT2smlmotor4,lccm 10ir tC:::al:^'
Vingefafg 120 cm ..... . kr. 1678,- 1 5 mr iC x ial:-

1683 GRAUPNERTBANER40l0r65ccmrnotor 20mm.t0x:Ci):^l
Vingelang 140 cm ......... kt. 1122,- 3 0 mm. 10 x il]C.:l

6217 GRAUPNERTFAINER 400for 6 5ccm moior 4 0 mm. 1O x 100 c:
Vingefang 162 cm (b ed) .................... . ........... kr. 987,. 5 0 mm, t0 x 100 cr

6217.[/ samme.rnenmedmotorogudslodning.............. kr. 1514,. 100mrn,10x]00ca
6208 GRAUPNEFTBAINEB60lorl0ccmm0t0. 200mm.10x100cn

V ngefang 180 cnr .... . . .... kr, 1303,-
6213 GRAUPNERGYPSYfor6.5ccmmolor Pakkemed3l5stk basaca.J.i::-:::

V ngefang 150 cm .......... . . . . ......... . .. kr. 1158,.
6213 1,1 samme men med mtor/ldstodn ng .. ........ kr 1415,- CYANO lim i 3 tykkelser .. . . .

16FS GRAUPNER HOVEDKATALoG 46FS 1996197

GBAUPNER [4lN KATALOG dansk 100 s]der
V1i01 VAR 0s HEL KATALOG 6. ENGELSK nyt.

.#
::a CS l.1AX40 LAba6,49ccm mlgodercr.....
::3 0S iJAX 46 LA blå 7,64 ccm mrg oderor......

6204 GFAUPNEB JU 52 E1-skaamodel med

4x400 speed molorer spændv dde 1 500 mm

spar kr. 1 1 0,- kr. 798,-
4677 GBAUPNER TAX SPORT, kunstf yver med spærd-

v dde 1 600 mm spar kr 225,- .................... . .. kr. 1 1 85,.
6209 GRAUPNER KADETT 10 med moloriudstodf ng

spar kr 225.-.......... kr. 1075,-

G4454 GBAUPNER he kopterkrop t UNI mekan r
SLINILINE 60, spar kr.550- kr. 1040,"

V8009 VARI0 SKY-FOX HELIKOPTEB komp c: i;!l::=t
spar kr 250-. kr, 4700.-

kr 630.-
kr. 630,-

:: :'

kr. 7,-
kr. 9,-
kr. 10,.
kr. 1 1,-

kr. 12,-
kr. 14,-

.. kr, 18,-

.. kr. 34,-

.. kr. 2235.-

. kr 29,.

JOSTI - HOBBY
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
\tl. 47 38 15 69 - Fax 42 33 59 51
Aben: mandag - fredag: kl. 10-17 eller efter aftale, lørdag lukket.

,rllil**ryryq

Stort ager af I llehorsde e i HELIKOPTEFE

JOSTT.IDATA
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