


Nule? ii, fly@it'' ti[" 8Ø ade Aisi' .,,'4'i@,'Rrngs tedl I I
I nternetad resse: www.witzel-hobby.com

Vingefang 185 cm med skumvinge til 4 kanaler,
med tank, hjul, hængsler m,m.
Nu med dansk byggevejledning. n, gg8,-

Ferielukket
fra 11 . august
tt 24. august

Flair Cub Trainer / sportsmodel

s-*rrir_

EUROPA MC 1020 35 Mhz.

incr. 1 stk. MS 11 servo. accu tirsender/modtager 2325 a't
PROFT MC 3010

incl.

1 stk. Europa BB servo,
accu til sender/modtager

4199,-
COMMANDER MC 2O1O PLUS

incr. r stk. MS 11 servo, accutitsender/modtager 27 26 r'

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

besparetse...430t-

TI,IIEDT\,ITESiT FLY ID ID (D

Varenr. Varebetegnelse pris incl. moms
MlD1996 Midwest Katalog 10,-
MlD187 MidwestCap232 2.956,-
MID1B1 MidwestStarDuster 40..... . 944,-
MlD182 MidwestSuperStinker ....... 2.760,-
MlD177 Midwest AT-6 Texan 2.650,-
MlDl84 MidwestSuperStearman.,... 2.281,-
MlD183 Midwest Citabria 1.914,-
MlD180 MidwestExtra300S ........ 2.526,-
MlD185 Midwest Essence svæver 2m . . 470,-

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl!



W/*æi €(*mf-tgtpi
Learjet - Kåret som Årets model
1996 af en international RC jury
for bedste kvalitet af byggesæt,
byggevejledning samt største
nyskabelse.

PIPERCUBJ-3. 1555mm ...........
PIPERCUBJ-3. 1945mm .........
PIPERCUBJ-3,2286mn] ...........
ELECTRICUB1500mm.. ..........

F-14 T0[,4CAT 1460 mm

950,-

1.215,.

1.815,.

787,-

("
',iJSr-A:iG ...1.845,-

-I-HUNDERBOLT ....... 1.845,-

ilJ-i JTilIJ Å.'*+ r<qilå.= E'- '
"a tt .: a7:-; &

coFSArR ....1.845

PT40 TR4|NER 1520 mm . . . . . . . . . . . . 827,-

lqytrsHtr
Helikoptere
Den nye Nexus
l':'rc-( orscrrs: Nexus 30 S 2295,.

Nexus 30 D 3995,-

Nexus Legato 6995,-

RESTSALG af Concept SR-T samt Concept SR-X.
B:';::. gredentilatfåenpopulærsamtvelflyvendehelikoptertilenyderstfavorabelpris
Si-; .. ....,..,kr.1.695,--sparkr.300,-
SB-X ........kr.2.695,--sparkr.550,-
SR-T -. CS32 formont. . . . . . .kr. 2.495,- - spar kr. 600,-
SF-X - CS32SX el, WBR32 .kr. 3.695,- - spar kr. 500,-

- er c: ai: chance fot at komme igang med helikoptertlyvning.

- \in sa ,æ"ge lager haves.

EXT843005,1470mm.............. 1.390,.

CESSNA.

GODT NYT FRA IAVIONICI
-7"::::'t'

æ
:å-*

LEARJET 1410 mm .. .. . 1.3s0.-

OS motorer
10FP m/dæmper

1 5FP m/dæmper
20FP m/dæmper

25FP m/dæmper

35FP m/dæmper

40FP m/dæmper
40LA m/dæmper

60FP m/dæmper
25FX m/dæmper

32SX-ABC m/dæmper..........
32SX"H .

40FX m/dæmper
46FX m/dæmper

61 FX m/dæmper
61 RF.ABC

6,1RF-HANNO
61SX.H.
108FSR BX-1

140RX m/pump

BGX"1 .,
WANKEL 5 ccm
WANKEL 37,5 ccm
FS26 SURPASS m/dæmper .....
FS40SURPASS m/dæmper .....
FS48 SURPASS m/dæmper .....
FS52 SURPASS m/dæmper .....
FS70 SURPASS m/dæmper .....
FSg1 SURPASS m/dæmper .....
FS120 SURPASS E m/dæmp .. . .

FS120 SURPASS III

m/pump/dæmp
FS120 SURPASS

495,-

569,-
639,-

658,-
719,-
719,-
700,-

858,.

940,.
1.140,-

993,-
1.220,-
1.295,-

1.925,-
1.710,-

2.710,-
1.920,-

2.360,-

3.595,-
2.785,-
1.970,-

10.300,-
1.150,-

1.675,-
1.930,-
2.130,-
2.165,-

2.620,-

3.555,-

3.810,-

m/komp/dæmp ..... 4.835,.
Fr120 GErVrNr 5.395,.
FT160GEt\,4tNt ...... 5.895,-
FI300GEtVtNt ...... 7.795..
FF32O PEGASUS .. . 10.985,-
FR300SlRlUS ....... 12.995,.

Færdige træner-

lXooo.t'å?1",.", r* rr,,. 995;'

ACRO WOI 1480 mm 1.285,.

NYHED!
ORAPAINT AUTOLAK-
den ideelle linish til din nye mo-
del. Fås på spray-dåse i alle far-
ver der matcher til ORACOVER.

VlSl0N, F3J svæver - Glasfiber krop

Abachi/styropor vinger, spv, 3,3 m , 2295,-

SUMIr/EFWIND. elsvæver med gode termrk

egenskaber beregnet til 10-14 celler, glas-

krop/skumvrnger, spv 2500 mm

Klartil beklædning. .... 1540,-

Færdigbeklædt. ....... 1930,-

SELECTION, elsvæver beregnet til 7-16 cel-

ler, GFKskumvinge, spv 1680 mm, 1295,-

RIVALE, elsvæver beregnet til 10-'1 6 celler,

GFKskumvinge, spv 2100 mm

Klartil beklædning. ..., 1285,-

HER0N, skræntsvæver m. skumvinger,

spv. 1700 mm. 698,-

FLYSIMUl,,-TOR

lærepenge ved at

træne på simulator.

Sættet indeholder

senderpult samt

software.

Dansk

brugsvejledning

medfø|ger......

INFO.HJøRNET
Den nye 97 prisliste er nu

udkommet

- kan også lås på diskette -
husk at rekvirere den næste gang

du kontakter os. - Se også
vores hjemmeside på lnternettet

- vores adresse er: www.avionic.dk.

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy'ORACOVER . EXTRON . KAVAN . SIG .Chris
Foss . lv{FA England . FLAIR . Airfly Modelle ' Robart . Hobbico .

Wing Manufacluring . Hobbytrå . Greven .Jamara . Aeronaut .

IKARUS Carl Goldberg . Great Planes .Top Flite . DuBro . Kyosho

IAMONICI . Frichsvej25 . 8464Galten .

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

Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 62 88 . lnternet adr.: www,avionic.dk
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ROBBE BAE 146
Gør drøm til virkelighed -bliv luftkaptajn.
Stort styrop6r fly 190 cm.

Skal udstyres med Rojet 410

Veil kr 1885r-
+ diverse tilbehør

ROBBE DASH 7
Denne model i styrop6r kan meget prisbilligt bli-
ve flyveklar med et special robbe drevsæt, farhe-
gulator, opladelig batteri, RC-anlæg og lader.

velr.kr 1240r-
+ diverse tilbehør

ROBBE COMMANDER
Endnu et fly i robbes serie af skalafly i styropor.
Dette fly er en efterligmng af et fly fra Gulfstre-
am American. For at blii'e flyveklar skal model-
1en udrustes med 2 elektromotorer i 400 serine, 7
cellet batteri, farhegulator og fjemstyringsanlæg.
Spændvidde ca. 123 cm.

FO I4I GNAT

Ja, du kan blive Red Arrows pilot allerede imor-
gen. Bygges meget hurtigt p.g.a. indfarvet skum
og effektivt impellersystem.
vEyt.tr.. .1... i. . .. 568,-
+ diverse tilbehørvejl.kr.. 1049,-

MAAETOFT DMI
En gros solg og imporl - komplet dansk lager md l<viklevering

til forhandlere overall i Danmark. Intet salg til private.

Postboks 3008 . DK-8900 Ronders

ANGEL 1600, spv. 1600 mm . . . . .

LARK MK-li STUNT, spv 1600 mm
THUNDER BIRD 20, spv 1220 mm

CRASH! - HASTER DET ,,.

MODELTECHkatalog . ..........22,00
LUCKY STRIKE 40 trainer, spv. 1320 mm . .715,00

Disse enestående modeller kan vi nu
sælge dig tilden helt rigtige pris!

For samtlige modeller gælder at de er helt
træfærdige klar til beklædning

Cap 21 motormodel spv. 1500 % .l.l75,00

Cap2172" motormodel spv 1830 ry, 1795,00
Angel 2000 svæver spv.2000'/, 595,00
Angel 2800 svæver spv.2800.Å 850,00
CalypsokunstlT00./,..,,.........,......,.,.............,.,,,......1360,00

Eksempler på motor til Modeltech modeller
Magnum Gp 40....... ......,,,.............498,00
[/agnum 53 XL....... .....,,,......,,......768,00

Balsa
Prisen er baseret på køb af min. 10 plader pr.
størrelse
1,0x100x1000mm.... ...........7,00
1,5x100x1000mm.... ...........9,00
2,0x100x1000mm.... ..........10,00
3,0x100x1000 mm ......... ..11,00
4,0x100x1000mm.... ..........12,00
5,0x100x1000mm.... ..........14,00
10,0x100x1000mm.... .........18,00
Ved køb af 1 stk.
1,0x100x1000mm.... ...........9,00
1,5x100x1000mm.... ..........11,00

6,0x100x1000mm.... .,........17,00
8,0x100x1000mm..., ..........18,00'10.0x100x1000mm.... .........22,00
15.0x100x1000mm.... .........26,00
20.0x100x1000mm.... .........34,00
30.0x100x1000mm.... .........44,00

Balsalister
5x5x1000mm.... ......3,00
6x6x1000mm.... ......5,00
8x8x1000mm.... .....,5,00
10x10x1000mm.... ....8,00
15x15x1000mm.... ...14,00
20x20x1000mm.... ...18,00

Fyrlister
2x2x1000mm.... ......3,00
2x5x1000mm.... ......3,00
2x10x1000mm.... .....3,00
3x3x1000mm.... ......2,00
3x5x1000mm.... ......3,00
3x8x1000mm.... ......3,00
3x10x1000mm.... .....3,00
3x15x1000mm.... .....3,00
4x4x1000mm.... ......3,00
4x10x1000mm.... ,....4,00
5x5x1000mm -... ......4,00
5x10x1000mm.... .....5,00
5x15x1000mm.... .....6,00

. . . .480,00

. . . .615,00

. . . .695,00
PIPER CHEROKEE 20, spv 1260 . . , . . . . .695,00
ANGEL 2000, spv. 2000 mm . . . . . . . . . . . . .595,00
ANGEL2400,spv.2400mm .............745,00
ANGEL2800,spv 2800mm ..........,..850,00
CONDOR glider, spv. 1600 mm . . .570,00
CAP 21 kunstflyver model, spv. 1500 mm . .1175,00
CALYPSO kunstflyver model, spv. 1700 mm1360,00
SUPER CAP 21 kunstflyver, spv 1830 mm .1735,00
TRAINER 40H m. krængror, spv. 1500 mm .765,00
JOSSST|K60,spv. 1720mm ............975,00
SON|C500,spv.1300mm .... ..570,00
DRAGON LADY60,spv. 1680mm .......1330,00
DRAGON LADY 40, spv 1365 mm , . . . . . . .990,00
NUTTEN SPECIAL,spv. 1800 mm . ......1695,00
WAsP4ocovered. ...1425,00
HURRICANE midt wing, spv 1480 mm . . . . .775,00
SAPHIR ll 40, spv 1885 mm . .2450,00
CESSNA182,spv1910 ... ....2295,00
FLYING FISH,spv. 1655mm............1630,00
JUNO biplan, spv. 1280 mm . . . . . . . . . . . . .800,00
GREAT LAKES biplan, spv. 1200+1095 mm .995,00
P-51 D MUSTANG 20, spv 1275 mm ......690,00
P-51 D MUSTANG 60, spv. 1685 mm . . . . .1665,00
W|NGCUBspv,2025mm..,. ..1895,00
SUKHOI-29.60,spv. 1555mm ..........1940,00
ULr|MATEl0,spv 1430mm ...........2395,00
ULTIMATE1030%skala .......3350,00
ME-109El,spv 1160mm .... ...525,00
Plastic hjulkasser, assorteret, fra........ ...45,00

Multiplex
Europa Sprint
Europa mc. 1010 . . .

1 348,00
1 575,00

2,0x100x1000 mm
3,0x100x1000 mm

Europamc. 1020... ..2225,00
Comander mc. 2010 . .2625,00
Proli mc.3010 Ed,:icn (b€s:.45985) . .Kun 3285,00

DJURS HOBBYv. Vatter Hansen
Rådmandsvej 4O. 85O0 Grenå
Giro 9 72 92 o8 Tlf,86 32 66 03
Telefontid: 14-17 (lordag 10-13)

4,0x100x'1000mm.... ..........14,00
5,0x100x1000mm.... ..........15,00



SILVER STAR modeller siden 1960
Nyt fra: Ir,S.EflE tEg
Verdens forercie ;a5r ( 'or mcdelmotorer - sikrer det
nyeste design cg :cp<,.,a1 :et. Der f indes mange efterlig-
ninger. rnen <ur O.S ::ensirller motorer af så høj kvali-
tet.
Flere og i ere'.æ ge- det'or O.S. motorer.

os FS120ilr

JAVELIN

63
Javelin - prisbillig trænermodel i treekonstruktion med
foliebeklædning. spv. 152cm for motorer f ra 6-8cm! og
4-kanals RC anlæ9, vægt ca. 26009.
Let at bygge og flyve.
IndeholCer hjul. tank. splnner og styrtojsdele.

Mini digital omd ningstæller

iig cg iei læsn ng.
seiv i solskLn.
Omdrelningsom-
rade 100 - 29.000
o/min.

Resonansdæmpere
Leveres til 2 og 4- /:-
lakts motorer. 

""..1ffManifold til 2{akt . ;s$ ,,'k:;€åkandreies360. &. "ry
2-takttii30.40og 

"Y-" ".f
61 motorer.4-taki \
til OS 70191 og
120. Hoj kvalitet -

lav pris

Multifunktions Power Panel

batteri.
Jusl6rbar gløde-
strøm. Leveres til
favorabel pris.

GPH 346 - Nyt deslgn, for fun og kunstflyvning til "46"
motor. Præcisionshelikopter med alu-sideplader og top-
start-system. Leveres samlet med OS-46SF-H molor
eller byggesæt uden motor.

FP.PROBE BRÆNDSTOFBILER

FP-PROBE,
Danmark.

serie biler. der inlroduceres i

FP har i mange år været kendt for kvalitetsprodukter.
Bilerne leveres i flere udgaver, OFF-ROAD,
ON-ROAD (DTM) i f lere scala. 1 :10 bilerne leveres med
2.scrn' molor med snorestart eller del sidste nye med
noo-vggei elsiarier.
Ring efter GBATIS brochurer over PEOBE (1 :10, 1 :8,
1:6) og PANDA (1:10) biler.

\v/x
Nyt 2 kanals anlæg lra
Sanwa. Smalbånds
(27MHz) sender og
modtager. l\,4ikro modta-
ger med BEC. Servo
reverse og mulighed for
ændring af gas-neutral.
Unikt ergonomisk de-
sign.2 farvet LED-bat-
teflkontrol og batteri
alarm.

*s
w

,l
20ar:r: ncior med større ydelse og nyt karburator og
. -.:r\,liom

Bemærk: OSMAX46LA. larventet levenng nov.97

Swifty s4-
Sm:r':v=-e--^ ::'-:::3.:
Spv 1 20 c-. G :.!' :e-1':: :-:c \- : ::'^:: -e. S -:'cp
HighTech færd g\, .ge nec gode ',yveegenskaber. Be-
regnet ior 3 j'r jciose.vcer.

Strygejern i flot, nyt design. ElJektiv temperatur-regule-
ring med automatisk kredsløbsdetektor. LED kontrollam-
pe. Strygesålen er formet så beklædningen bliver per-
iekt. Leveres t'l meget fordelagtig pris.

KATALOGER - hos din forhandter
eller mod frimærker eller check fra importøren.

Simprop hovedkatalog
Sr'nprop nyheder
OS rnotorkatalog kr. 15,00
Thunder tiger katalog 1 996 kr. 60,00
Aviomodelli katalog .............. kr. 25,00

kr. 15,00

kr. 50,00
kr. 6,00

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

Prøv først hos din sædvanltge forhandler.
Kan han ikke levere. er du velkommen til at kontakte os.
Vil du besoge os. sa tng i tarveJen.

en hell ny

\ \*'

^K,,*"qs$&\s"issqw.

Raven 40 Prolil. Fun Flyver - for skrappe manøvrer -

Fun iiyvere behover ikke være grimme - som du kan
se. SDV. 133cm til 6.5-8 cmr motorer. ......... kr 749,00

KWIK FLY. Den berømte Kwlk Fly kan nu leveres som
Global - naesten lærdig model. Spv. 140cm til 6 - 7 cm:
motor. Perfekt som kunstflyvningsmodel. Kan samles på

EASY ANSWER. Velflyvende model i den populære
2 m klasse. Egnet både til begyndere og konkurrence-
pjloter. Spændvidde 195 cm. kr. 298,00

Ring efter brcchurer over GLOBAL færdigmodeller

AXMO MODELLER
få timer kr 102s,00 ølsvei 35, 9500 Hobro - Tlf. I I 52 02 55



SOMMENTILBAN FNA HOBBY WONLD

OS motorer
32 SX m. dæmper
.10LAm.dæ-per.. ...::. ..
J6 FX m. d.emper
6t fx ..
6I FSR ABC
FS-.10 SURPASS m. dæmper
FS-52 SURPASS m. dæmper
FS-70 SURPASS m. dæmper
FS-91 SURPASS m. dæmper

Super Tigre motoler
C34 AERO RC m. dæmper
CS40 RC RINC m. dæmper
CS45 RC ABC m. dæmper
C5l RINC RC m. dæmpcr
56lK RINC RC m. d.emper
56lK ABC RC m. dæmper
S75K RINC RC m. diemper
S90K RINC RC nr. dæmper

Webra motorer
IVEBRA -10 RC .\ero 6,J ccm
\,VEBRA60 RCAero 10ccm ........
\!EBR\ -{0F Cl Aero
\,VEBRA Speed 61F RC
LScomp. 10cc... .2345,-
WEBRARacing80LSComp. ....... 2559,-
WEBRASpeed 120FAero ..... ..... 1950,-
WEBRASpeed l2OFAeroLS .. ..... 2606,-

sc Motorer E4o\s
SC Serie II De kinesiske SC motorer rntroduX
ceres nll i en stærkt forbedret udgave. Kvali-
teten matcher nu de bedste tilsvarende moto-
rer. Motorerne leveres med dobb. kuglelejer,
samt karburator og potte helt svarende til dc
nyeste OS. Ferlgende Serie II motorer kan le-
vCTCS:

SC ]O AERO RC .\BC
b,i c('m nl. dæmper
SC 60 AERO RC..\BC
l0 ccnt nr. damper
SC 91 FS Firetakt
l5 ccm m. dæmper

1140,-
698,-

1290,-
1790,-
1925,-
1930,-
2130,-
2165,-
2620,-

676,-
690,-
78].,-
787,-
901,-

1082,-
1070,-
1737,-

776,-
975,-
935,-

598,-

718,-

7698,-

wffi
PEIZO GYRO
Sensationel lav pris .Kun kr. 1398,-

1098,-
1398,-

I
delbarTræfærdig træmodel med

Spn218cm. ......... 1499,-

Scorpio Telemaster2000

Træfærdig træmodel, godmodig og derfor velegnet
som begyndermodel
Spv 198cm 1160,-

Scorpio Fiesta 45

Træfærdig træmodel, velflyvende og godmodig, se

omtalen i Modelflf,'e Nyt nr. 3/95
Spn 156cm 720,-

Scorpio Hirundo plus

Færdigbeklædt motorsvævemodel til forbræn-
dings- eller elmotor. Prisbillig og godmodig begyn-
dermodel se omtale i Modelflyr,'e Nyt nr 4/96
Spv.206 cm 845,-

Robbe Airdancer

Modellen for begynderen der vil prøve
radiostyring for små penge.
Vodellen >kal ud>t1res med elmotor og
kan styres med et 2 kanal anlæg
Spv 1tl0 cm . . .Kun kr. 688,-

FUTABAATTACK FUTABASKYSPORT

, Prisbillig 4 kanal anlægl'rlsblllls 2 k.rnal
_ _,:" ":9:'^":'"' med 4 k.rnal modtagel
1l]1,8,_T:' fflrvo kontakr og i servo åg
Drls Kun Kr.5tr5.- trænerstik og udvendig

servovendekontakter
pris kun kr. 1045,-

Futaba radioanlæg '
F-14 4 / 8 / 1 35 MH2............ .................... L345,-
FC-16................ .............. 1895,-
FC-18 V3 PLUS 1/E/3 35 \{H2............ 3795,-
FC-28 V3 10/8/0 35 \1H2..................... 8.585,-

Hi-tec radioanlæg
Ranger II, 27 EL 10 Nf Hz ANf ............... 585,-
FOCUS -1, -10 \1Hz A\,I.......................... 998,-
FOCUS -+, 35 og 10 MHz FM................ 1098,-
FOCUS 6, 35 og.10 MHz FM................ 1395,-
PRISNM 7X,35 og 40 MHz FM........... 2098,-
Simprop, Graupner og Multiplex radioanlæg.

Startkasse
Startakkr-r 12r, 9 ah. . ..: .. .:..... .

Porr er p.tnel Rtrhbc...............
Startcr op til I 5 ccnr
Starter op til 20 ccm
Dunk med pumpe MPX...
Dunk med pumpe Du-Bro
Brændstofpumpe 12v Kavan
Brændstofpumpe hånddrev
Spira I brændstofsla nge
Gløderørsklemme ............................. f ra
SLrøm på dåse Du-Bro....
Fingertut......... ..........fra
Om d rej ni ngstæl 1er.................................
Flyakku. tester................
Rensevæske til fl y, til 5 1iter..................
CIøderør- og propel nøgle
Clødcrør OS A3...............
Cløderør OSf -..-...................

198,-
198,-
L85,-
255,-
498,-
282,-
qr-

171,-
136,-
47,-
39,-

138,-
t2,-

298,-
147,-

49,-
30,-
28,-
58,-
1J r-

Byggesæt ti1 startkasse .............nu kun 198,-

HOBBYreRLD Vi sender som
postodre

ihele landet

vl Birgit og ErikToft.Langelandsvejg '4220 Korsør .Tlf.58 35 12 30: Mandag - fredag: kl. 10 - 18. Lørdag: kl. 10 - 12
Kataloger: BOBBE 97 - GRAUPNER - MULTIPLEX - SIMPHOP - Fåvores prisliste'97 næste gang du ringer.
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Leder
En af de fascinerende ting ved modelflyvning er, at det er en fritidsbeskæftigel-
se, som rækker langt ud over timerne i hobbyrummet og på flywepladsen. Mo-
delflyvning er en totalinteresse og en livsstil, som bringer dens udøvere sammen
på tværs af både alder og ekspertise. Det er en fritidsbeskæftigelse, som stiller
krav og giver udfordringer og netop derfor bliver mere og mere spændende, jo me-
re man beskæftiger sig med den.

Modelflyvere keder sig aldrig. Tværtimod synes de fleste nok, at tiden er alt
for kort, når man skal overkomme de opgaver eller udnytte de muligheder, som
modelflywningen byder på. Hvordan får man tid til at bygge den model, som så
længe har spøg't i tankerne? Hvordan får man tid til at komme noget mere på fly-
vepladsen og øve flyvefærdighederne? Hvordan afser man endnu en week-end til
en konkurrence eller et stævne? Hvornår får man tid til at læse den stak model-
flywetidsskrifter, som ligger på hylden og bugner afideer og dyle fristelser? Og så
videre, og så videre.

Kort sagt: Modelflyvere har altid haft mere end nok at få tiden til at gå med.
Og nu er der tilmed dukket en ny tidrøver op, nemlig Internettet, som selvfølge-
lig også rummer uanede mængder af spændende modelflyvestof. For den seriøse
modelflyver er Internettet uundgåeligt. Her finder man de sidste nyheder, her er
nyhedsgrupper og diskussionsmuligheder, og her har man mulighed for at hente
inspiration, hjælp og oplysninger om alt, der har med modelfl;.vning at gøre.

Takket være et enkelt medlems indsats og entusiasme er RC-unionen også
kommet på nettet, og interesserede kan nu nemt orientere sig om. hvad der sker
både herhjemme og i det store udland. ligesom netsurfere fra hele verden nemt
kan fa opiysning om. hvad danske modelfllr'ere bedriver.

Kig engang pa RC-unionens hjemmeside. og brrg den som platform til en tur
pa modelflyvenettet. Og $v endelig adressen (http://rvrvw.rc-unionen.dk) til de
venner og bekendte, du egentlig gerne vil se noget mere til. Efter en tur på net-
tet kunne det jo være, at de pludselig frk lyst til at opleve "the real thing", såle-
des at I fremover kan mødes på flyvepladsen, i klubben og i hobbynummet som
medlemmer af RC-unionen' 

Klaus Egeberg

Internef

Nu kan RC-unioen besøges på Inter-
nettet.
Adressen er: http ://www.rc-unionen.dk

Oplys venligst klubbernes e-mail
adresser og evt. websider og kom med
kommentarer og forslag ved et klik på
webmaster.
Telefonisk:98 56 63 19.

Kom frit frem!
I Modelflywe Nyt nr. 3/97 var der en
omtale af Storkøbenhavns Modelflyve-
klub.

På grund af en kommunikationsfejl
fik vi desværre ikke fortalt, at det var
tanken, at vi i hvert af de forhåbentlig
mange kommende numre af Modelfly-
ve Nyt vil bringe en lille omtale af en af
de mange klubber, som er tilsluttet
RC-unionen.

Derfor: kom frit frem! Send et bille-
de eller to og max 6n maskin-/pc-skre-
vet A'4 side (gerne på diskette) til en af
de to RC-redaktører. Adressen finder
du i kolofonen på side 7.

AI
Demenfi
På et billede på side 40 i Modelflyve
Nyt nr. 3 er Keld Hansen omtalt som
medlem af Storkøbenhavns Modelfly-
veklub. Det er en fejl, som vi beklager.
Keld er stadig medlem i FAI,KEN.

Efferlysning
Den 29.6. blev der fra min bil, der stod
i Hillerødsgade i København, stjålet en
del modelflyveudstyt'. Det drejer sig
om en Futaba FC 16 radio, der let ken-
des på et stik til lærer/elevkabel i ven-
stre side, en pink, hvid og sort Ekstra
300 med en Super Tigre 15 ccm motor
og en Futaba PCM DS 1024 modtager
samt servoer, og endelig kroppen til en
hpjvinget model (en Ræv), ligeledes
med modtager og servoer. Hvis du ser
disse ting - evt. annonceret i en avis -
eller får et billigt tilbud på dem, bedes
du kontakte politiet eller Poul Ofser-
sen på tlf. 40 62 03 86.
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Ef sforf hiertesuk frq
RC-grenrådoktørerne

Indsqmlinqen til De
Boltiske lånde

Nar dette nummer af l'Iodeiflyle Nlt
er kigget igennem, er der nok nogle.
der savner artikler om helikoptere.
kunstflywningsmodeller eller andet.
Det gør vi også i redaktionen!! Vi har
stort set ikke modtaget andre artikler
end dem, der er med i bladet. Ogvi har
i hvert fald i rc-redaktionen arbejdet
hardt - og sat andre i arbejde - for idet
hele taget at samle stof til dette blad.

Det er derfor nu, at alle I, der har
fortalt os, at I har artikler på vej, og al-
le I, der kunne tænke jer at skrive en
artikel, skal sætte jer ved skrivema-
skinen eller pc'en og se at komme i
gang.

Uden indsendte artikler er det
svært at fylde et blad - og uden et over-
skud af artikler er det svært at sætte
et spændende og læseværdigt blad
sammen. Det sidste betyder så også, at
enkelte artikler må ligge et nummer -

eller i værste fald to - over, men det er
også toppen. Og vær opmærksom på,
at jo tidligere vi i redaktionen modta-
ger - eller med sikkerhed ved, at vi
modtager - en artikel, jo større mulig-
hed har vi for at love, hvornår den
kommer i bladet.

PNM

Som nær'nt i IIFN nr. 3 var der kom-
met 1.776.- kr. ind ved forskellige ind-
samlinger. Belobet el allerede omsat
til et fi ernsty'r'ingsanlæg.

Det er Peter llaatoft fra MAA-
TOFT-DMI, der efter en henvendelse
på fax velvilligt har sorget for at om-
sætte det indsamlede belob til et Futa-
ba F14 anlæg med tilhorende lader.

Vi kan allerede nu fortiæl]e. at SIL-
VER STAR MODELS vil donere nogle
Thunder Tiger motorel til indsamlin-
gen, hvis de ikke allerede er sendt.

Vi har nu i ca. 11/, ar indsamlet no-
get "erfarent" og en del n1t modelfllwe-
udstl'r. På et eller andet tidspunkt må
man stoppe, og det gor ri nu den 18.
august 1997, så hvis der er nogen, der
i sidste øjeblik finder noget udstSn', der
kan bruges, kan I na at sende det til
Flemming Holm fra Esbjerg Modelfly-
veklub, som er den person, der har
stået for den praktiske del af indsam-
lingen. Flemmings adresse er: Engvej
24,6840 Oksbol.

Vi vil i \IF\ nr. 5 bringe en liste
over de personer'firrnaer. der har bri-
draget til indsamlingen.

Pa forhand tak for hjælpen.
SHR



frå"pner 
lrqiner

Af lors Holte

Groupner hor i nogle år hoft et
pænt udvolo of ARF-modeller. oo vi'hor 

efterhååden sef en del oi dJ^ i
min klub, bl.o. tokket være Jørgen
Øllgård, indehover of losti Uibby.
Det er også her, vi hor fået Troiner
400, som er en ny ARF-model fro
Groupner.

TYainer 400 er, som navnet antyder, en
trænermodel beregnet på en .40-motor
(6,5 ccm). Den er relatir,'t stor med et
vingespænd pa 1,62 cm og en længe pa
ca. I22 cm. Vingen er en traditionel
ribbevinge med semisvmntetrisk profil
og kraengeror. Den koster 9S7 kroner'
hos Josti Hobbv tden kan ogsa fas med
motor og dæmper for 1.514 klonerr.
Modellen er færdigbr-gser og beklædt.
Man skal bare samle de to r-ingehalr'-
dele selv, montere haleplan og finne
samt lime rorene pa piads. Og sættet
er meget komplet.

Da jeg startede sont modelbl'gger'
for 8-9 år siden, kom jeg trl at b1'gge to
venstrevinger til min forste model.
men frk den heldigr.is reddet. da jeg
havde beny.ttet hvid slojdlim. Og som
instruktør i klubben har jeg set andre
bygge to venstre kropssider eller kom-
me med modeller, der var a1t andet end
lige. Det er ikke altid sa nemt ar \'€ere
begynder. Mit første byggesæt var iklie
så voldsomt dyrt, men der skulle kobes
mange ekstra stumper, beklædnings-
materiale, hjul, tank osv. De tre forste
måneder gik med til at bygge, et par'
flywedage til at flyve og så nogle uger
til at bygge igen.

Det er pa en sadan baggrlund. at en
,\RF r-irkelig kon.rmer til sin ret. Jeg
startede med at læse den Graupner-
grundige byggevejledning onsdag af-
ten og havde modellen i luften søndag
morgen - sådan!

Byggeorbeidet
Har du RC-anlæg og motor, kan jeg
kun komme i tanker om tre ting, du
mangler for at gØe modellen færdig:
lim, propel og lidt brændstofslange. Æt
andet fglger med: motorfundament i
metal, tank. spinner. understel, hju1.
stelringe. rorholr-t. stodstænger. link
og 20 t lt elastiklier til ringebefæstigel-
se. Og alie dele er af god kvalitet -

maske med undtagelse af spinnelen.

Den færdige model iluhen.
Stofferingen gør modellen lef ot se i luften.
(Fotos: Lors Hohe)

Byggevejledningen er god med
mange beskrivende fotos og billeder;
men vejledningen frndes desværre kun
på engelsk, tysk og fransk. Jeg fulgte
den tyske, og den indeholder mange
gode lad. Hvis man ikke er så dygtig til
fremmedsprog, vil jeg trods alt anbefa-
le at søge assistance hos en mere erfa-
ren modelbygger, selvom billederne er
en god hjælp.

Vinge
Den opbyggede vinge og de traditionel-
le byggemetoder resulterer i en let mo-
del.

Alle dele passer godt sammen med
få undtagelser. Jeg måtte for eksempel
med undren fastslå, at der ikke var
samme rodprofil i begge vingehalvde-
le. Men en hovedbjælke samt en dywel
i bagkanten sørger for, at vingene får
korrekt indstillingsvinkel, når de li-
mes sammen.

Hverken krænge-, side- eller højde-
ror er limet fast. Det er helt i orden, for
det gør det nemmere at brændstofbe-
sky.tte endefladerne. De er nemlig ikke
beklædt. Jeg kunne også konstatere,
at krængerorene var lidt for lange, så
de -stodte pa i hvel ende. Det er en fejl,
jeg har konstatelet pa andre Graupner
ARF-modeller, jeg har set; men det er
let at fierne 1 mm i hver ende, inden de
limes på. Der fglger flotte metalhæng-
sler med. De har hakker og huller i
hvert hængselblad, så når de limes or-
dentligt i med epoxy, vil de ikke være
til at flå ud igen - de behøver ikke sik-
res yderligere med stifter. Her er det
vigtigt at smøre midten af hængselet
med olie eller fedt, inden de limes i, så
de ikke bliver låst fast. Jeg limede i to
omgange - først hængslerne i rorene og

Fortsættes side 12

lforlængelse of ortiklen om ARF-modeller lesler MFN her ån of
slogsen:

Troiner 400 kommer ien slor æske. Saellef er meget komplef



Niels Leitritz og Michael Roneklindt diskuterer en detalje på Niels"opvisningsfarvede MtG.

Her er MIG'en "skudt" sekunder før take off

foto: Poul Møller



Jet Danmark arrangerede i pinsen træf på Sjælland. DF- og jetpiloter
fra hele landet mødte op og fløj, udvekslede ideer, beundrede
hinandens modeller og hyggede sig. RC redaktør Poul Møller
kiggede en af dagene forbi med sit kamera og tog disse billeder.

:::r::.:.æt#;

Keld Hansen (tv) og Søren Sjelle er klar til at
gå i luften med deres næsten ens SPECTRA

.. modeller.
De øver sig for tiden på et opvisningsprogram ,

og bedømt på deres træning bliver det
en oplevelse at se på.

4&
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Jahn Madsen havde taget vejen over bæltet for at flyve med sin F-|5



Fortsat fra side I

derefter rorene på hhv. vinge og hale-
plan/finne. Det gør det nemmere at
fierne overskydende lim og giver lidt
bedre kontrol med, at ikke alt limes
helt fast.

Krængerorsudslaget var ikke ret
stort. Det skyldtes, at udskæringerne
til krængerorsbeslaget i vingen ikke
var gjorl store nok. Med en balsakniv
var det hurtigt rettet.

Servoen monteres på et medf6lgen-
de servobræt. Her skal man selv lave
en udskæring i vingen, men det er ik-
ke specielt svært. Jeg valgte at have en
vis V-form på mit servohorn (se billede)
i stedet for et lige servohorn. På den
måde opnår jeg lidt mekanisk differen-
tiering, dvs. at krængerorene går lidt
mere op end ned. Det vil gøre drej med
krængerorene lidt pænere.

Folien på vinge og haleplan var lidt
slap. I vejledningen står det, at man
ihke rnå bruge foliejern på denne folie,
men at den kan strammes op med en
hårtørrer. Det forsøgte jeg, men uden
held. Jeg prøvede også forsigtigt med
foliejernet et sted på undersiden afha-
leplanet, men folien krøllede bare på
en mærkelig måde, så det frk lov til at
være, som det var. Man kan dog godt
bruge foliejern på svag varme til at sik-
re kanter, hvor de overlapper eller
slutter. Det skal dog siges, at folien var
pæn og stram, når modellen stod oppe
på pladsen i den friske luft.

Krop
Kroppen er helt færdigbygget. Den er
flot og let i balsa med frn6rdobler med
letningshuller i den forreste del. Mit
eneste ankepunkt er, at motorspantet
er lavet afden bløde fin6rtlpe afbalsa
mellem to lag abachifiner. Selv om mo-
torspantet er dobbelt, er det alligevel

for blødt. Af erfaring ved jeg, at motor-
spantet er noget af det første, der ryger
på disse modeller, men da dette er en
test, lodjeg det være, som det var. Jeg
måtte dog konstatere, at den trekantli-
ste, der holdt motorspantet i den ene
side, ikke havde kontakt med kropssi-
den. Denne skar jeg derfor ud og er-
stattede den med en ny trekantliste.
Jeg limede også et ekstra stykke fin6r
i bunden lige bag forhjulsophænget for
at stive motorspantet lidt af på dette
sted. Dette er den eneste modifikation
på min model.

Havde jeg ikke bygget modellen
som testmodel, ville jeg nok har.e vaigt
at skære motorspantet ud og erstattet

det med et spant i ordentlig 7-lags fi-
n6r. Denne modifrkation ville sikkert
l6nne sig i det lange Iøb.

Derefber blev motorspant, tankrum
og radiorum brændstofbeskyttet med
fuelproofer. Dette anbefales også i byg-
gevejledningen. Nårjeg nu var i gang
med penselen, fik hul til stBdstænger,
åbningen i bunden til understellet
samt steder, hvor frlmen ikke dækkede
helt, en lille omgang med lak.

Motorfundamentet er monteret, når
man får modellen, men jeg valgte at
skrue det af, da jeg skulle lakere mo-
torspantet. På min model var disse

Trainer 400 på vei ind til londing efter en vellykket prwetur.

- og her er den så po iorden
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skruer ikke trukket ordentlig stramt
til.

Man skal selv lime haleplan og si-
deror på plads. Indstillingsvinkler på
vinge og haieplan behøver man ikke
bekymre sig om. men man må selvføl-
gelig sikre sig, at haleplanet monteres
lige i forhoid til krop og hovedplan, og
at finnen star i ret vinkel i forhold til
haleplanet og lige i forhold til kroppens
længderetning. Langsom epoxy er godt
til dette. Mål - og mål igen. Bedre at
måle to gange end at være ked af det
6n gang ... Delene passer dog frnt sam-
men alle steder.

Tanken passer som fod i hose i ud-
skæringer i tankrummet. Et serwo-
bræt fastlægger selvoernes placering.
De er færdigt udskåret til Graupner
servoer. Til mine Futaba 3148/53001-
servoer måtte udskæringerne åbnes
en millimeter eller to på hvert led.

Graupner anbefaler en klat silikone
i udskaeringen til understellet i bun-
den. Det lyder som en god id6, så det
råd fulgte jeg. Understellet passede
perfekt, og hjulene var hurtigt monte-
ret med de medfolgende stelringe. Jeg
er ingen tilhænger af stle'bart næse-
hjul, men monteringen var enkei nok.
hvis man følger vejledningen. Billeder
viser nøjagtigt, hvor man skal lave hul
til stødstangen, og det passede pefekt.
Jeg valgte yderste hul på forhjulet og
allerinderste hul på servohornet. Der-
med får jeg kun et relatir,t lille udslag
på forhjulet; det gør det nemmere at
undgå overkorrektioner under start.

Motor
Graupner anbefaler deres egen .40 FP
eller .40 FX, men jeg havde en pænt
brugt hwine .46 liggende. Den passede
fint på motorfundamentet, som er la-
vet på en fiks måde, som gØr, at det
kan tage mange forskellige motorer, og
som gør det nemt at justere sidetræk.

Min motor har en Inine 'llouse' ef-
terdæmper. som iirkeiig bringer
støjen ned uden at tage al kraft fi'a mo-
toren.

Rodio
Når servoerne er på plads, laegges bat-
teri og modtager - godt pakket ind i
stødabsorberende materiale - ned i ra-
diorummet og sikres, så de ikke kan
flagre rundt. Der er plads nok. Jeg la-
vede et lille hul i bagkroppen til anten-
nen og førte den ud gennem et stykke
silikoneslange, som jeg limede i med
cyano.

Tlngdepunktet skal ligge 85-90 mm
bag vingens forkant. På min model lå
det ca. 80 mm bag, så det gjorde jeg ik-
ke noget ved. De medf6lgende st6d-
stænger, rorhorn og link er afgod kva-
litet, og monteringen var enkel nok.
Det eneste var, at plasticlinkene var
meget hårde at skrue på gevindet, men
så fly.tter de sig nok heller ikke af sig
selv. Når batteriet er færdigt opladet,
kan man tage ud og flywe.

Min model vejede nøjagtigt 2.260 g,
som det står i byggevejledningen. Med
et vingeareal på 40,8 dm2 giver det en
planbelastning på 55,4 g/dm2, og det
må siges at være udmærket for en 4-
kanals træner. Når man tager i be-
tragtning, at den har et vingespænd på
162 cm, er det en relativt let model.

Flyvning
Efter kontrol af tgrgdepunkt og af-
standskontrol er der ingen grund til at
vente. Vejrmeldingen sagde frisk vind
fra morgenen af og hård ud på dagen,
men jeg tog alligevel ud på pladsen.

Efter et par billeder af modellen
blev den tanket op og stillet ud på
pladsen med næsen lige mod vinden.
Jeg gav gas, og modellen lettede efter
25 meter. Den steg pænt og skulle kun
have få korrektioner med trimknap-
perne. Side- og højderor havde passen-
de udslag, mens krængerorene var no-
get sløve, så dem viljeg nok øge udsla-
get på. De anbefalede udslag er dog
sikkert meget passende for en begyn-
der. I et drej med brr-rg af kr'ængerore-
ne kommer halen let til at hænge lidt
nedad i drejet - br-ltg af koordineret si-
deror er en fordel. Måske burde diffe-

rentieringen på krængerorene forøges.
Modellen kan lave loop, stallturn og

split-S, men ruller langsomt med de
sløve krængeror. Med stgrre udslag er
det hurtigt rettet. I lav tomgang kom-
mer modellen blødt ind til landing af
sig selv og er nem at lande. I den friske
vind hoppede den lette model lidt, men
den var nem at korrigere. Det store
vingespænd gØr den til en stabil model.

Det semisymmetriske profil gør, at
den ikke har samme tendens til at sti-
ge, når der gives gas, og s5mke, når
gassen fiernes, som man kender det
fra andre trænermodeller med profil
med flad underside. Og den kan selv-
følgelig også flyve på ryggen.

Tanken er rigeligt stor. Hvis jeg fly-
ver i25 minutter på lav gas, sådan som
en nybeg;rnder ville gøre, et tanken
fortsat næsten _ fuld, når ieg lander.
Jeg agter derfor at montere en mindre
tank på min model i stedet for at slæbe
rundt på alt for meget brændstof.

Konklusion
Det var en fornøjelse at arbejde med en
så komplet model. Arbejdet skrider
hurtigt frem, og hvis man tænker sig
lidt om undervejs og afhjælper enkelte
småfejl, får man hurtigt en flot model
ud afdet.

I vejiedningen står der, at den ikke
er beregnet på helt nybegyndere, men
snarere "fortgeschrittene RC-Piloten".
Jeg tror, begge grupper vil have stor
glæde af den. Den flyver godt, men for-
holdet mellem pris og ydelse er nok
det, som imponerer mig allermest.

Plusser
Meget fornuftig pris
Meget komplet sæt
Kort byggetid
God konstruktion
Let og velflyvende

Minusser
Rodribber i hver vingehalvdel matcher
ikke
Svagt motorspant

Krængerorsservoen. V-formet på servohornene giver en vis differentiering, dvs
sførre udslog opod end neCcd.

En lrvine .46 på det fikse motorfundoment. "Mouse" efterdæmperen bringer
sløien ned på et occeptobelt niveou.
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i Lynge Grusgrav
Foto: Poul Møller

lvar Nobels selvkonstruerede LEBON fløj flot med sine to firetaktsmotorer
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Rober Vangs meget specielle og flotte DELTA STAR i en lav forbiflyvning

#@tr"

f

En lørdag i juni havde Bastrupflyverne inviteret til vandflyvetræf
i Lynge grusgrav. RC-redaklør Poul Møller kiggede forbi og tog
en serie billeder fra denne skønne-men desværre alt for sjæl-
dent sete - måde at flyve rc-tly på.
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- et qnderledes bygg"sæt
J,esper Borkholt.fro sæby hor sendt denne test of en el-svæver, hvor
byggesæftets dele er lovet med den moderne computerteknologi.

Efter at være blevet helt "bidt" af el-
flyvning har jeg i det sidste halve år
fløjet meget med speed 400 pylon mo-
deller. Problemet med disse modeller
er, at man ikke opnår flyweture på me-
re end 5 minutter. Derfor frk jeg lyst til
at bygge en el-svæver, der gerne skulle
kunne byde på lidt længere flyveture,
men heller ikke være alt for doven at
flyve med.

Min "for tiden" lokale hobbyhandler,
Jan Abel fra "Electric Flight Equip-
ment" i Frederikshavn, der også havde
hjulpet mig i gang med speed 400 py-
lon, havde et CNC-fræset byggesæt til
en Libelle liggende. Det var jo meget
heldigt! Selve modellen er 150 cm i
spændvidde og med V-hale. Libellen er
beregnet for 7 celler og en motor i 400
serren.

Byggesættet
Med byggesættet fplger alle trædele
samt en 1:1 byggetegning med tysk be-
skrivelse. Dvs. at man selv skal ud og
investere i beklædning, forbindelser
osv. Selve byggesættet er afutrolig høj
kvalitet, både hvad angår træets kva-
litet og forarbejdningen afdet. Alle de-

lene er CNC-udfræset, hvilket giver en
flot glat overflade på alle delene. Det
gør, at pudseklodsen ikke er det første
værktøj, man skal finde frem, men der-
imod limen. Der er heller ikke nogle
krydsfrnerdele, der skal standses ud;
de er også CNC-fræsede.

Efter at have haft byggesættet med
til den ugentlige byggeaften i kiubben.
hvor andre klubmediemmer også be-
undrede det og hurtigt sa fordelen i. at
alle delene rar lige tii at ga tii. kunne
jeg ga i gang med byggearbejdet.

Vingen
Vingen er en traditionel ribbevinge
med dobbelt v-form. Den bygges i 4 de-
le som diverse 2m svævere, hvorefter
delene limes sammen i den passende
v-form. Det kræver ikke det store byg-
gegeni at bygge vingen, idet der er
fræset riller i både forkant- og bag-
kantlisterne, hvilket gør, at det er let
at få ribberne lige, og da hver enkelt
ribbe er CNC-udfræset, passer det he-
le perfekt sammen. Desuden er alle
ivebbings ogsa udfræsede. så der er ik-
ke noget arbejde med at tilpasse dem.
Nar byggearbejdet sa foregar med se-

kundlim, tager det ikke mange øjeblik-
ke at bygge vingen. Det største arbejde
er at pudse tipperne til.

Vingen blev beklædt med transpa-
rent Oracover (den letteste).

Kroppen
Kroppen er opbygget som en traditio-
nel kassekrop, sa den skaber heller ik-
ke de store problemer. Spanterne pas-
ser fuldstændig sammen med kropssi-
derne; ikke engang den krydsfiner-
slidske, som akkupakken skal ligge på,
var det ngdvendigt at pudse på, for at
få den til at passe.

For at kroppen skal blive stærk, er
der balsalister i hjornerne, og kroppen
kan derved ogsa mndes lidt.

En fiks detalje er udfræsningen til
vingebefæstningen. \/ingen skrrres på
med en 3 mm plasticskme. og vingebe-
faestningen i kroppen el en møtrik
palimet en kr1'dsfinerdel. Det geniale
er. at udfr"æsningen til møtrikken er
udfræset i sadan en r.inkel, at den pas-
ser med hældningen pa bagkanten af
vingen. hvor hullet til skruen er.

Selve V-halen byder ogsa pa mange
detaljer. Den består af 6 dele, 2 ror
samt 2 store flader, hvorpå der pålimes
"tipper", hvor årerne vender den an-
den vej for at gØe haleplanet stærke-
re. Til hjælp til sammenlimning af v-
halen (for at den skal få den rette vin-
kel) er der i bunden af de 2 flader ud-
fræset nogle "hakker", der gøt, at fl.a-
derne bliver holdt på plads under lim-
ningen. Rorhornene er også fræset ud i
krydsfiner.

Forbindelserne til rorene blev lavet
af 0,8 mm pianotråd, der "løber" i pla-
stickabler.

Den træfærdige - model klar til at
blir-e beklædt - ses på billedet. Krop-
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pen og halen blev ligeledes beklædt
med den letteste Oracover. Det største
arbejde ved kroppen var at pudse den
nedfolgende motorklods til, så den
passede til spinneren.

Rodio/motor
Der kan godt burges almindelige ser-
voer; men af hensyn til r.ægten og plad-
sen til swichen/regulatoren anbefaies
microservoer. I modellen br-ugte jeg 2
HS-80 uden metalgear.

Modellen kræver også, at du kan
mixe krænge- og højderor på senderen.
Modtageren må heller ikke være alt
for stor. Jeg selv bruger Graupners C-
12, hvilken også er anbefalet hertil.
Som drivkraft anvendes en Speed 400
7,2Y motor med statorring fra Graup-
ner sammen med en 6-3 klappropel fra
samme frrma siddende på et 40 mm
midterstykke. Switchen er på 25 A og
er med bremse og BEC. Akkupakken
bestaår af 7 stk 500 AR celler . Hele
drivpakken ses på billedet.

Der kunne godt være plads tiI 700
AR celler i kroppen, men disse vejer ca.
10 gram mere pr. stk. i forhold til 500
AR cellerne. Det vil betl-de en r'ægfor-
Øgelse på ca. 70 gram.

Modellen har med ovennævnte glej
en flywevægt pa 575 glam. Tyngde-
punktet blev a{baianceret ved at fl1'tte
på akkupakken. indtii det passede.

Flyvning
Prøvefl)'vningen fandt sted en sen lør-
dag eftermiddag i april. Der var ikke
andre på pladsen. hr-ilket sikkert
skyldtes, at det hele ugen fodnden
havde blæst en hel del. ]Ien lordag ef-
termiddag var vinden aftaget noget, og
tiden var inde, hvor Libellen skulle
prgveflyves.

Jeg startede med at kaste modellen
som en almindelig svæver for at fa et
hurtigt overblik over, hvordan den
svævede og reagerede på rorene. Det
gik som smurt. Libellen blev ved med
at holde sig i luften ca. en meter oveL
jorden i et stykke tid, såjeg kom ud på
en lille "lBbetur", da modellen skulle

hentes. Det skulle jo helst gå stærkt,
så jeg hurtigt kunne prøve at flyve rig-
tigt med den. Ikke meget tålmodighed
hos os unge mennesker!

Anden gang var motoren tændt, og
lige så snart jeg havde sluppet model-
len, steg den stille og roligt. Der var
overhovedet ikke noget lusket ved mo-
dellen. selvom det blæste en lille smu-
ie. Libellen floi bare, som om den al-
drig hai'de gjort andet - el1er skulle
gore andet. flodellen steg faktisk gan-
ske folnuftigt. sa det tog ikke iang tid.
før Libellen var oppe i god hojde og gas-
sen kunne tages af. Nu floj den bare
rundt som var den en 2m-svæver. dog
er den lidt kvikkere på rorene. Om det
måske skyldes V-halen, ved jeg ikke.
Den havde ikke nogen problemer med
at lave et rul, og loop var næsten alt for
let.

Efter at have pr6vet, hvor meget
modellen kunne "presses", prpvede jeg
at udnytte de gode svæveegenskaber,
den bød på. Landingen forløb også pro-
blemfri. Det blev til en forholdsvis lang

jomfruflyvning, hvor der også var lidt
"sjov" flyvning indbefattet.

Konklusion
Byggesættet koster - så vidtjeg ved - i
øjeblikket 445,- kr. Det kan umiddel-
bart godt lyde af meget; men kikker
man på, hvad man får for pengene, sy-
nesjeg ikke, det er dytt. Den kvalitet,
byggesættet er af, er værd at betale for.
Jeg har set folk, der har købt et billigt
byggesæt, og når det så kom til styk-
ket, kunne de lige så godt bare have
købt træet og tegningen, fordi ud-
standsningerne var så dårlige. Men
hver person sin charme - jeg gider ba-
re i hvert fald ikke at betale for sådan
en døje. Sa ved jeg for mit eget ved-
kommende, at jeg hellere vil give de
100 kr. mere og så få noget, der vir-
ker/passer fra starten.

Jeg har også fået det fly, som jeg øn-
skede, nemlig et fly, hvor det næsten er
op til piloten at bestemme flyweturens
længde, men samtidig også et fly, der
kan sætte pulsen lidt op. Jeg glæder
mig meget til at skulle svæve rundt
med min Libelle på de lune aftener her
til sommer. Her vil Libellen være på
sin rette plads, for når der er vindstil-
le. kan de gode svæveegenskaber rig-
tigt udnl'ttes, samtidig med at der og-
sa er mulighed for at "lege" tæt ved jor-
den.

Det skal også nævnes, at byggesæt-
tet kan leveres som svævefly i en HLG-
version. Derudover er det også muligt
at bestille delene til et sæt ekstra vin-
ger eller en ekstra krop. Dvs. at man
både kan have en el-svæver samt en
HlG-svaever - og så kun have 6n vinge.
CNC-byggesættene leveres også i flere
andre modeller og forhandles som
nævnt hos "Electric Flight Equip-
ment".
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Prcduktinformqtion
De omtalte produhter har ikhe gennem-
g&et nogen test, så eut. rosende omtale
er baseret p& forhøndleres eller h,atalo-
gers egne udsagn.

Priserne er for enkelte produhters
uedhommende baseret på tyshe ud-
salgspriser og han uariere fra danslze
priser

Modelholder

Hos Hobby World har vi set denne
smarte foldbare modelholder. Holde-
ren leveres som et byggesæt, men det
tager kun få minutter at skrue hæng-
sler og beslag på de lakerede dele.

Som det kan ses på fotografrerne,
kan holderen justeres, så den kan til-
passes alle modeller.

Prisen for holderen er kr. 398.

Nye sprofqrver

Topaz har sendt en ny serie farver med
navnet LEXANIT pa markedet. De 33
farver - heraf mange fluorescerende el-
ler metallic - kan anvendes på næsten
alle overflader. For at man kan være
sikker på, hvordan far-ven ser ud, er
låget malet med dåsens indhold.

Den færdige overflade er mod-
standsdygtig over for brændstofsre-
ster, og underliggende laklag biiver ik-
ke angrebet af LEXANIT.

Prisen for en spravdåse med 150 ml
lak er ca. kr. 45.

lbis og Colibri

Af andre nyheder fra Topaz er et par
begynderfly med disse navne.

Ibis er en 170 cm stor krængerors-
model beregnet til en 4,6 ccm motor, og
Colibri er en 140 cm stor side- og h6j-
derorsmodel beregnet til en 2,5 ccm

motor. Fælles for begge modeller er la-
serudskalne balsadele i en meget flot
kvalitet og et komplet tilbehørssæt.
Bmgsanrisningerne er med mange fo-
tos. der t1-deliggor byggeri af modeller-
ne.

Ibis koster ca kr. 1000 og Colibri ca
kr.720.
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Kniber def med ot
holde bolqncen?

Hvis det er tilfældet for dine modeller,
så prøv C.G.IIachine Precision Ær-
crafb Balancer fra Ar-ionic. lled de ind-
byggede linealer kan afstanden fra
vingens forkant til tyrrgdepunktet ind-
stilles meget præcist. Holderen kan
bruges til alle typer fastvingede mo-
deller op til 20 kg.

Prisen er kr. 392.

Moki endelio
Dqnmork v

Foto: Lars Kildhoh.

o/min kan holdes i 10 min. eller mere,
og alligevel tager motorerne gassen
uden tøven.

Moki 1.8 yder hele 4.0 hk ved bare
9.300 o/min., og L.2 modellen præste-
rer imponerende 3.0 hk ved bare
10.000 o/min. Dette er vel at maerke på
standard 20180 brændstofog uden re-
sonanslør.

Som tilbehør fås radial fundament
(1,8 passer huller med Super Tigre
200012000-25/3000/3250) samt et kit
til radiostyring af nåleskruen. Der la-
gerf6res fuldt reservedelssortiment, og
pga. motorernes fantastisk hBje kvali-
tet tøver Take-off ikke med at tilbyde
hele 2 års garanti mod fabrikationsfejl
samt livsvarig service (man betaler for
reservedele, men ingen arbejdsløn).

Som noget helt uset i Danmark le-
veres alle Moki motorer med dansk
brugsanvisning.

For mere information se
http://www.takeoff.dk eller ring efter
prospekt.

I

]Ioki er en ungarsk fabrik. der har
produceret motorel siden 1957. Fa-
brikkens bestsellere er ]Ioki \.2 Q0
ccm) og Moki 1.8 (30ccm). men der fin-
des desuden en tocylindret 3.6 (60 ccm)
samt en lang række motorer i 8-10 ccm
klassen både til R/C og til CL.

Nu kommer Moki til Danmark, idet
Take-off på Amager har forhandlet et
agentur på plads. 1.2 og 1.8 modeller-
ne er lagervare, når dette læses.

De lidt mindre motorer kommer i
løbet af efteråret. Selv om Moki produ-
ceres i Ungarn, er der ikke tale om
endnu en "russermotor" af tvivlsom
kvalitet - snalere tvæfiimod. l,Ioki er
udført i en fantastisk hoj handværks-
mæssig kvaiitet. Indvendigt som ud-
vendigt er der virkelig kælet for detal-
jerne, og det giver bonus i form af en
ydelse og pålidelighed, der savner
modstykke. Motorerne starter ved
fgrste "flip", tomgangen på 1.700-1.800

Til forhondlere, produ-
cenler og imporiører

Her kunne også have været omtait ny-
heder eller spændende produkter fra
dit frrma.

Send en kort omtale og et foto til rc-
redaktør Poul Møller. Vær opmærk-
som på deadline - se forrest i bladet.

Nyt robbe korolog

robbe hovedkatalog 97198 med vejled-
ende priser i d.kr. kan nu anskaffes
hos forhandlerne for kr. 99.

Som tidligere år er kataloget tysk-
sproget. På katalogets 530 sider frndes
et stort udvalg af flymodeller, helikop-
termodeller, skibsmodeller, biler, Futa-
bas europæiske radioprogram inkl.
servoer, kabler m.m., et kæmpeudvalg
af tilbehør, værkt6j, beklædningsmate-
rialer, balsatræ m.v.

Som det eneste store kendte fabri-
kat lagerfgres robbes produkter kom-
plet i Danmark. Vigtigt, når man skal
bruge suppleringsdele, reserwedele, en
ny model m.v.

Kataloget indeholder udover en be-
skrivelse af de mange produkter også
megen information om modelhobby.
Dels generel information, dels specifik
information om produktsammensæt-
ninger, f.eks. hvilket tilbehør man skal
vælge til et givent formål.
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Deres modeller
Med en ekstrq
model på vingen

Peter Hasbo fra Haslev Modelflywe-
klub havde længe gået og drømt om at
udstyre en flymodel med en ekstra mo-
del på vingen. Da han en dag fik fat i
en Super Sky Bolt fra Great Planes gik
drømmen i opfyldelse.

Sky Bolt'en, der er bygget af Kaj Ni-
elsen og Michael Dines, er udover duk-
kebarnet på vingen udstyret med en
Laser 100 motor, der trækker en 16x8
propel.

Uden den ekstra model på vingen
flywer den skalamalede Sky Bolt dej-
ligt, men trods visse aerodynamiske
former påvirker modellen Sky Bolt'ens
flyveegenskaber meget; bl.a. dykker
den voldsomt og kræver modsat kræn-
geror i sving.

Ved KFKs hobby.træf i juni fløj pe-
ter flere ture med modellerne, og ikke
ufortjent frk han en præmie for en ori-
ginal model.

PNM

Le Trqktiir

Elo Petersen fra KFK har en noget
speciel model. Det drejer sig om en Le
TYaktijr fra Multiplex.

Modellen, som Elo har fløjet med de
sidste par år, var Multiplex's bud på en
afløser til Big Lift'en. Sådan skulle det
jo som bekendt ikke gå, men det kan
ikke skylde,< manglende fortræffelig-
heder hos Le Traktiir. ]Ied en Titan 45
ccm benzinmotor slæber den let de
største svævere, vi ser herhjemme, til
vejrs. Elo tøver ikke med at betegne
den som alle tiders trækflyver og for-
tæller, at den er meget ukritisk at fly-
ve både med og uden svæver på slæb.

PNM

fra.
lt

Gee whiz Bee

Aksel Nielsen fra KFK præsenterer
her sin noget specielle Gee whiz Bee
fra det amerikanske firma Morris.

Morris har i USA markeret sig med
en serie meget specielle fun fly model-
ler med "skala-profrl-krop". De for-
handles ikke i Danmark, såAksel måt-
te importere sin model fra USA.

Om byggeriet af Gee whiz Bee'en
fortæller han, at den er traditionelt op-
bygget af træ, og at modellen er nem at
bygge, selv om den dog ikke er specielt
hurtig at sætte s4mmen. Kroppen er
bygget op afbalsalister, og den forreste
del er beklædt med tynde balsaplader.

Udstyret med en OS 46 er modellen
i stand til at lave de mest mærkværdi-
ge manøvrer. Undertegnede har aldrig
før set så tætte loops, som Aksel de-
monstrerede ved KFK,s hobbytræf,
hvor billederne af modellen er taget.
Der er mikset 50o/o flaps på højderoret;
men det giver ikke den store forskel,
om mikset er slået til eller ej. Modellen
er sjovest at flywe i vindstille, hvor
man rigtigt kan se, hvordan den reage-
rer på forskellige udslag. Man skal i
vind passe på ikke at få den høje krop
til at "skjule" vingen, for så kan Gee
whiz Bee'en godt frnde på at tipstalle -
specielt landingerne bør altid foregå li-
ge mod vinden.

PNM
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Min model
SIG Fqzer

Denne farverige SIG Fazcr tilhører
Lars Holte fra NFK.

Lars fortæller om modellen, at selr'
om den ligner en fun fly'er, er den det
ikke, da den med en krop af massiv
balsa ikke er let nok til at opfylde kra-
vene til en sådan. Derimod er den alle
tiders sportsmodel.

Modellen er den eneste i Lars'sam-
ling, han ikke selv har bygget, og som
Lars skriver, Sonofon reklamen fulgte
med.

2I



Stærk lim

Tommy Jensen fra Falken demonstre-
rede lidt ufrivilligt, hvor stærk træ og
lim egentlig er. Meget skalarigtigt
brød understellet i Tommys nye Mes-
serschmitt 109 sammen i en lidt hård
Ianding. Det, der gik i stykker, var dog

ikke det træ, det optrækkelige under-
stel var monteret i, men en 4 mm pia-
notråd i selve understellet.

Den flotte Messerschmitt, som Tom-
my har arbejdet ihærdigt på at få fær-
dig til det skalatræf, han selv har
været initiativmand til, er lavet efter
Brian Taylors tegninger og udstyret
med en Laser firtakt motor.

Jens Winther under stort med sin indendørs model
(Foto: Jesper Buth Rosmussen/

lndend ørs
flyvning

Det er stadig sommer og vejr til
udendørs fllwning i de forskellige klub-
ber. Men efteråret og vinteren kom-
mer jo også, og så er det tid til inden-
dørs flyvning!

Sidste vinter havde vi stor succes
med indendØrs flyvning i Aviator Aal-
borg. Vi vil derfor igen til næste vinter
afholde hele 6 indendørstræf i KFUM
sportshallen i Aalborg. Tidspunktet vil
blive på søndag eftermiddage. De
præcise datoer er endnu ikke helt fast-
lagte, men kommer i næste udgave af
Model Flyvenyt.

Vi vil fl1we med lette RC el-fly - vægt
mellem 100 og 400 g. Dette kan lade
sig gøre med microservoer, lette mi-
cromodtagere og små fartregulatorer,
som man efterhånden i dag kan få for
rimelige penge (se annoncerne i MFN).
Modellerne kan købes færdige, eller du
kan bygge dem selv afbare en enkelt
plade balsatræ og lidt frlm.

I de tyske modelblade er der mange
inspirerende artikler om netop inden-
dørsflyvning, som vi har haft stor glæ-
de af.

Alle former for indendørsflyvning er
naturligvis velkomne. Sidste vinter
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blev der bl.a. fløjet med linestyrede og
fritflyvende modeller samt el-helikop-
tere.

Hvis du er i gang eller har tænkt på
at gå i gang med et indendørs projekt
og har spørgsmål eller erfaring at give,
så ring til Jeppe Garde på tlf. 9816
6206

(I øurigt uil ui på Modelflyue Nyts re-
daktion glæde os til fra Auiators inden-
dqrs-flyuere øt kunne bringe lige så in-
spirerende artikler her i bladet, som de
hctr kunnet læse i de tyske modelblade.
Vi håbea I uil tage det som en uenlig op-
fordring og en udfordring - tak!)

lndvielse of qsfqltbqnen
i Hernino,
sqmf Oliliimestunf oo
Stunthosecup 1997. -

Der var pænt fremmØde til vores 2-da-
ges stævne.

Weekenden startede med indvielse
af den nye asfaltbane, hvor klubben
modtog en gave på 1000,- fra linesty-
ringsunionen - et beløb, der er øre-
mærket som tilskud til senere hegn om
anlægget.

Ogsa tak for gaven fra Tlekantens
modelfl5'eklub. en flot legopokal.

Herefter indriede Niels Lyhne Han-
sen banen med den forste flotte ba-
nerekord pa 265 km/t. hvorefter der
blev fløjet blandet ræs.

Oldtimesfunt
Der var fem deltagere i oldtimestunt.

H.L.D. Christensen vandt prisen for
den mest antikke model og motor, der
begge er lavet tilbage i 7962. Ellers var
modellerne gengangere fra tidligere
stævner i oldtimestunt i Herning.

points
Fox 35 7672
osS5 IIAX ili 7475
PAW 2,49 1433
OS Max 15 7347
Mccoy 19 456

Resultat:

1. Henrik Ludvigsen
2. Uffe Olesen
3. Flemming Pedersen
4. AageWiberg
5. HLD Christensen

CL-refuruier

(Gieseke) Nobler
Novastunt
H68 Artist
Firebird
Selvkonst.



Lgrdag aften hyggede vi os med mad
på grillen samt lidt ballonflyvning.
Samt halsbrækkende flyvning med
Henning Forbechs FOKKER B-dæk-
kermodel.

Kioven open
25.-26. april

Tlods det dårlige vejr, der var lige op til
stævnet med kulde og blæst, smilede
vejrguderne til os. Vinden havde lagt
sig, og solen skinnede; det var perfekt
flyvevejr.

Det kneb med deltagelsen, men vi
fik - sammen med en deltager fra
Arhus og fem pingviner fra BMF mo-
delflyweklub - et godt stævne ud af det.

Der var fem deltagere i combat:
Henning Forbech, Anders Kudsk,
Christian Pedersen, Simon ? og Ole
Bjergager.

I stunt var vi også fem, der konkur-
rerede: Frits Steffensen, Bjørn Spure,
Flemming Pedersen, Henrik Bentzen
og Henrik Ludwigsen.

pornts
4188
3965
3899
3847
3655
3399
3366
3 150
163 1

Det meste af tiden blev der kæmpet
i combat. Henning stillede op med to
aldrende modeller; den ene var en Des-
parado fra 1990, godt falmet; men det
skulle vise sig, at den var næsten udø-
delig. Der var også sørget for under-
holdning ved Pingvin A. Kudsk med
tryllekunster og diverse kemiske bom-
ber ( en sand terrorist).

Der var en del gode kampe i combat,
og der blev kæmpet bravt. Der var nok
også en del prestige for pingvinerne i
at kæmpe mod en gammel rotte som
Henning - tænk at besejre ham, og det
lykkedes også for et enkelt pingvin-es,
nemlig Christian; men rygterne svir-
rer også i luften om, at de er blevet pro-
fessionelle.

Stunten valgte vi at flyve over to da-
ge, forstået på den måde, at Bjørn og
Stef kun kunne komme om fredagen,
og Flemming og Henrik B. først kom
om lgrdagen.

Ref. Henrih Ludwigsen

Sfunthosecup.
Cuppen startede spndag kl. 9.30. Vej-
ret var livligt, hvad vinden angik. Vi
havde igen i år dommerparret Bjarne
Simonsen/ Emil Madsen. Flyvningens
kvalitet blev noget påvirket af vinden,
især i 3. runde.

Resultat:
1. Aage Wiberg Focus Merco 61
2. Leif O. Mortensen Knight Retro-Discovery 60
3. Henrik Ludvigsen Music Irvine 40 pipe
4. Uffe Olesen Stiletto St. bl Dixon
5. Hans Rabenhoj Magnum St. 46 Bullring
6. Dan Hune Magnum? Double star 60
7. Calle Fanøe Stiletto St. 46
8. Jesper Horsted Magnum St. 51
9. Flemming Pedersen Music In"ine 40 pipe

Begynder Stunt
Der var rimeligt tæt løb mellem Ruben
Sonne og Jesper Buth, mens Steen hal-
tede bagefter med motorproblemer.

Resultat:

Stunt F2Bb:
Flyuningnr I 2 3 Point
1. Bjørn S 226 226

Point
2034
1913
1580
819

1. Ruben Sonne Skunken OS 20 Fp 1096
2. Jesper B. Rasmussen TWister St. 29 Rew. 1034
3. Steen Lysgaard Shoestring OS 20 Fp 936

Ref.: Aage Wiberg

Resultater:

Stunt F2B:
Flyuning m 1
1. Henrik L 964
2. Flemming P 900
3. Frits S 762
4. Henrik B 267

Combat:
1. Ole B
2. Christian P
3. Henning F
4-5. Simon ?

4-5. Anders K

23
987 7047
918 995
818
438 819

1V 3T 7V 8V 9V
2V 4V 6V 7T 9T
3V 5V 6T 8 T
7T 4"1

2T 5T

Aviqfor's modelf l)rveres
60 års iubilæums-
slævne
Pinsen 17.-18. maj 1997

Der deltog 87 modelfl5.r'ere fra Z lande
(Danmark, Sverige. Holland, Tlsk-
land, Letland, Lithauen og Østrig),
heraf de 28 fra Danmark og de 72 fra
Aviator's modelflyv'ere. De forste duk-
kede op allerede om torsdagen.

Vejret var lidt for blæsende og
råkoldt, hvilket generede kunstflr'ene
og de små hastifhedsmodeller. \rejret
viste sig dog fra sin allerbedste side fi.a
sgndag middag.

Ellers gik stævnet over al forlent-
ning med flere deltagere end fon'entet
og megen flyvning af h6j international
klasse.

Flere af de modelfllvere, der var
med fra klubbens start i 1937. havde

ale ag Lerf blev udnævnt lil æresmedlemmer.
(Fotos: JBV)

fundet vej til fllwepladsen, hvor de fik
sig en flywersnak om dengang, da et
modelfly var fritflyvende og sager som
sekundlim og kulfrber hørte til i tegne-
serier.

Især kampfl).'verne havde travlt. De
skulle med 29 deltagere gennem 16 ti-
mers hæsblæsende og spændende flyv-
ning, f6r vinderen var fundet. Det be-
tød, at der måtte startes en time tidli-
gere både lørdag og sgndag.

Der skulle ikke mindre end 5 kam-
pe til, før frnalen var afgiort - de 4
første endte uafgjort. Normalt er der
kun 6n finalekamp.

Kampflyvning kan iøvrigt prale
med hele to kvindelige deltagere, hvor-
af Monique Wakkermann fra Holland
klarede sig bedst med en 8'plads.

Holdkapflyvning og kunstflyvning
havde nogle meget tætte afgørelser,
hvor et Øjebliks tøven eller usikkerhed
kunne have vendt resultaterne.

Der var mange tilskuere. Det er
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sjældent, at betonvejen ned til banen
skal bruges som ekstra parkerings-
plads.

Til lejligheden var der opstillet et
informationstelt. De frk delt mange
brochurer ud og snakket med mange
nysgerrige om forskelle og ligheder
mellem de forskellige modelfllwedisci-
pliner indenfor radiostyring og linesty-
ring, som Aviator dyrker.

Som optakt til stævnet havde vi ud-
sendt pressemeddelelser til al presse
og tv i området. Det resulterede i to
indslag i TV-Nord og artikler i både
JyllandsPosten (vistnok fgrste gang de
skriver om linestyring), Aalborg Stifts-
tidende og ugeaviserne. Der blev fulgt
op med resultater og korte referater.

Det kan absolut svare sig at "pleje
pressen". Det kræver et forarbejde og
folk til at være fotomodeller, og så er
det altid spændende at se, hvordan
journalisten har drejet historien.

Vores omtaler var alle absolut posi-
tive, iøvrigt med vidt forskellig ind-
faldsvinkel.

Om aftenen var der dækket op til
spisning for godt 100 personer. De
kunne smovse i det svin, der havde
brugt hele eftermiddagen på at gå ud
af sit gode skind....over en kraftig grilt-
varme. Alle blev mætte, og det blev
MEGET sent, fgr de sidste fandt sove-
poserne.

Der blev kæmpet om jubilæumspoka-
ler i alle klasserne. Disse var sponso-
reret af:
Leif O.Mortensen Hobby
Sparekassen Nordjylland og
Guldsmed Schollhammer

I forbindelse med jubilæet blev der la-
vet et jublæumshæfte/ program. Dette
blev sponsoreret af:
Statsautoriseret Revisionsselskab Ni-
elsen og Christensen
NDE, Nordjydsk diesel-elektro

Sparekassen Nordjylland
Leif O.Mortensen Hobby
ES-marked, Klarup
Maatoft Hobby

Aviator's modelfllwere vil gerne ret-
te en stor tak til sponsorer og alle de
dommere, hjælpere og officials samt
forhenværede medlemmer og påhæng,
uden hvis hjælp stævnet havde været
umuligt.

Klubben siger mange tak for de flot-
te fødselsdagsgaver.

JBU

F2A Speed.
Det var i år imødeset med stor spæn-
ding, hvor mange tilmeldinger vi ville
få, idet man havde bestemt, at line-
længden skulle øges til 17,69 m. For-
slaget blev dog ikke godkendt og ud-
sendt tids nok til, at vi skulle benytte
lange liner, så alle fløj med 15,92 m. li-
nelængde.

Per Stjernesund lagde ud med 277
km/t, alle ØvÅge frk 0 i første runde.

2. flyvning gik bedre, stadig Per
med279 i spidsen, Niels på 2. pladsen
med 263, og CS tredie med2l4.

I 3. flyvning forbedrede Per til 280,
alle andre frk 0 igen. Meget meget sta-
bilt fløjet afPer og en fortjent 1. plads.

CJF

F2A - lA Mini-Speed
Kun 3 deltagere havde mod på at prøve
Iykken i den stride blæst. Niels lagde
som saedvanligt hårdi ud med 194
km/t, CS og Jesper kom dog i luften,
men fik ingen tid.

Da blæsevejret blev værre, opgav al-
le 2. flywning, og 3. flywning forbedrede
ikke nogens resultater, så Niels vandt
igen i år.

CJF

Nie/s lyhne på orbeide som mekoniker i F2C. Goron Olsson klorede sig godt trods "lånt" pilot.
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F2B Stunt
Da vanevinderen Ove Andersson var
forhindret pga. sygdom, og de danske
stuntfolk har gearet kraftigt op i flye-
nes kvalitet, var der lagt op til en
spændende dyst.

Stefan Lagerquist knækkede en li-
ne, men det lykkedes ham at loope mo-
dellen tiliorden, så eneste skade var et
knust cocpit. På trods afdet handicap
gav han frnske Kerkko kamp til stre-
gen. De var begge i en klasse for sig.

Det Br,r"ige felt var særdeles tæt og
yille have været endnu tættere, hvis
Uffe og Flemming havde trodset vejr-
guderne i to fly,ninger.

Der var ialt 9 deltagere under de tre
dommeres, Pia, Lars og Lennart's
kompetente og kritiske øjne.

JBU

F2B-BBegynderStunf
Det var rart at se 8 deltagere i denne
klasse, som har haft det svært i de se-
neste år. Der viste sig hurtigt en deling
- de tre svenskere og så os andre. Sven-
skerne fløj hele programmet og med
gode fllwemaskiner. 1. pladsen blev af-
gjort med bare 60 point; det er ikke
meget, når der er 3 dommere.

De øwige kæmpede for at gennem-
føre så mange manøvrer som muligt
uden at gokke modellen i jorden;
blæsten var meget uvenlig overfor be-
glrrder-kunstfly og ditto piloter.

Referatet fortsætter på side 27.

Fra de indledende Teom-Roce heots.

Det gik hedt til iTeom-Røce med flere spændende heats.

F2A
Plac.

1. Per Stjernesund Sverige
2. Nieis Lyhne-Hansen Trekanten
3. Carsten Jorgensen Aviator
4. Goran Fallgr en Sverige
5. Jens Geschn-nedtner Comet
6. Norbert Schmidt Tvskland

Hastighedsflyrrning, 2,5O ccrn motorer

HastighedsflSnming, 1,00 ccm motorer

2.flyvning S.flyvning
sek km/t sek km/t

72,90 279,07 72,84 280,37
13.67 263.35
16.E0 27+.29

3.flyvning
sek km/t

sum
5839
5707
5328
5r74
5072
4647
4357
2579
2455

1.fl1wning
sek km/t

t2,97 277,56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

bedste
km/t

280,37
263,35
274,29

0,00
0,00
0,00

bedste
km/t

794,59
0,00
0,00

FzA-1A
Plac.

1. Niels Lvhne-Hansen Tlekanten
2. Jesper Rasmussen Aviator
3. Carsten Jorgensen Aviator

F2B - Kunstfllruning
Plac.
1. Kerkko Kehrar-uo Finland
2. Stefan Lagerquist Sverige
3. Aage Wiberg Herning
4. Leif O. Mortensen Aviator
5. Henrik Ludn'igsen Kjoven
6. Calle Fanøe Ar.iator
7. Æf Lindholm Finland
8. Uffe Olesen Herning
9. Flemming Pedersen Kjor-en

1.flywning 2.flyvning
sek km/t sek km/t

18,50 794,59
0,00
0,00

l.flyvning 2.flyvning 3.flyvning
2895 2923 2976
250 2780 2927

2549 2542 2779
2489 2272 2625
2452 2473 2599
2052 2306 2347
2081 422 2276

0 0 2579
0 0 2455
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F2B-B Berynderkunstflyvning
Plac.
1. Niklas Nielsson
2. Kent Hedberg
3. Ingemar Larsson
4. Jesper Rasmussen
5. Steen Lysgaard
6. Mazeikis Andrius
7. Ruben Sonne
8. Rimsa Vytautas

2.flywning
1081
878
9t2

0
0

24
0
0

f .indl. 2.ind].
5.59,70 4.20,10
5.20,00 38 omg
4.47,90 4.52,09
4.48,00 5.00,10
5.34,30 5.52,90
5.34,30 5.46,30
6.56,00 disq

Sverige
Sverige
Sverige
Aviator
Herning
Lithauen
Herning
Lithauen

1.flyvning
1066
1023

885
604
407
24

744
48

3.flyvning
7260
1797
1732

0
0

159
0
0

sum
234r
2220
2044

604
407
183
744
48

Good-Year
Plac.
1. Calle Fanøe/Jesper Rasmussen
2. Ole BisgaardÅeif O. Mortensen
3. Ingemar Larsson/Stefan Lagerquist
4. Jens Geschwendtner/Jørgen Olsen
5. Jgrgen Boberg/ Jesper Boberg
6. Niklas Karlsson/Jonas Karlsson
7. Ruben Sonne/ Steen Lvsgaard

Aviator
Aviator
Sverige
Comet
Comet
Sverige
Herning

3.indl. finale
4.43,20 9.45,00
4.42,00 10.09,90
5.27,70 10.36,90
5.02,10
5.24,00
6.06,00

udg.

F2C - Holdkapflyvning
Plac.
1. Jan Gustafsson/ Jesper Rasmussen
2. Bengt Oluf SamuelssonrKjeld Axtilius
3. Peter van Gemert / Peter Brendel
4. Grjran Olsson / Pilot von Håndtag
5. Loet Wakkerman/Jan de Weerd
6. Niels Lyhne-Hansen/ Per Sauerberg
7. Ingemar Larsson/ Stefan Sjøholm
8. Jørgen Olsen / Jens Geschwendtner
9. Vincent Bernecker/ Carsten Stolzenberg

f .indl. 2.indl.
Sv./Aviator l omg 3.48,20
Sverige 3.20,70 4.04,90
Tlskland 3.44,60 disq
Sverige 3.49,90 disq
Holland 3.54,40 3.52,10
tekanten disq 3.59,70
Sverige 4.00,50 4.09,50
Comet 36 omg 4.26,90
Tlskland 78 omg 4.38,20

3.indl. frnale
3.33,40 7.07,90
3.29,80 7.11,00
3.49,80 39 omg
5.08,00
4.04,70

udg.
4.16,90
4.10,30

udg.

F2D - kampfly'vning
plac
1. Loet Wakkermann
2. Sablinskas Gintares
3-4. RudolfKtjnigskofer

Niklas Nielsson
5-7. Boris Jalounin

Jari Valo
Peter Brokaus

8-10. Monique Wakkerman
Michael Prikker
Gunther Stoffel

11-12. Stefan Sjøholm
Rik Olijve

13-19. Henning Forbech
Niklas Karlsson
Christian Pedersen
Anders Kudsk
Vincent Bernecker
Rimsa Vytautas
Malukas Andrius

20-29. Allan Korup
Jonas Karlsson
Mats Bejhem
OIe Bjerager
Laura Leino
Arel Jungherz
Rainer Jungherz
Kent Hedberg
Andread Hoffmann
Mazeikis Andrius

Holland
Litauen
Østtig
Sverige
Latvia
Finland
Latvia
Holland
T)'skland
Øsftig
Sverige
Holland
A1k
Sverige
Pingvinen
Pingvinen
Tlskland
Litauen
Litauen
Aviator
Sverige
Sverige
Kjoven
Finland
\'skland
Tlskland
Sverige
T\'skland
Litauen

1.r 2.r 3.r 4t 5.r 6.1 7.rwwwwwwwwLwwwww
WWWWWLLwwLwwwLwwwwLL
WWWLWLwwwLwL
WWWLL
WWWLL
WWWLL
LWWL
WWLL
WLL
LWL
LWL
WLL
LWI,
WLL
LWL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

8.r
w
L

(w)
(L)
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De to lithauiske deltagere havde ik-
ke gjort deres hjemmearbejde. Efter
første runde gav en venlig sjæl dem et
program at flyve efter... til næste ar
har de uden tvivl meget mere styt på
det.

JBU

Good- Yeor.

7 hold var tilmeldt, så vi fløj 3 indle-
dende heats og frnalen. Æle frk tider i
f. indl. med Ingemar/Stefan i spidsen,
Jens/Jørgen 2'er og OleÆeif 3'er.

I 2. indl. fløj Calle/Jesper sig i spid-
sen med dagens hurtigste tid, og alle
Øvnge forbedrede ikke.

3. indl. skulle så være sidste chance
for en hurtig tid. Her klemte Ole/Leif
sig lige netop ind på dagens 3. hurtig-
ste tid, så de tre finalehold blev Cal-
lelJesper med 4.20. Ingemar/Stefan
med 4.41 og OleÅeif med4.42.

Finalen kom fint i gang. Calle/
Jesper i spidsen, OlelLeif 2'er og sven-
skerne sidst. Stefan havde lidt proble-
mer med KMD motoren, men fik efter-
hånden fart på grejet, men blev allige-
vel hægtet af. Calle/Jesper kgrte en
sikker sejr hjem med deres Quickie, og
Ole/Leif fik en næsten lige så sikker 2.
plads med deres reserve Johnson. In-
gemar kom dog mod slutningen lidt
nærmere Ole/Leif, men kunne ikke nå
at hente dem.

På motorsiden må man sige, at
KMD motoren er dominerende, idet al-
le finalehold anvendte denne motor.

CJF

F2C Teom-Rqce
Med 9 deltagende hold fra 4lande var
det, lige før der skulle semifinaler til. I
stedet blev der fløjet 3 rrrnder. Flere af
holdene var sat sammen til lejlighe-
den; det vigtige var at komme ud at flv-
ve, ikke om ens faste makJier kunne ia
fri.

Efter første rrnde hat-de Samuels-
son/ Axtelius sat sig tungt pa favorit-
vaerdigheden med 24 sek. til nærrneste
konkurrent. Til gengæld var der tæt
kamp om de næste pladser med tider
omkring 3.50.

Der var 0,1 sek mellem nr. 3 og 4 -
tættere kan det næsten ikke blive.
Synd for Griran, men måske godt for
piloten, von Håndtag. hris profi1 det
meste af weekenden havde en be-
snærende lighed med Jan Gustafs-
SONS.

Finalen lignede et nemt maltid for
Samuelsson / Axtelius. De har-de hoje-
ste flyvefart og flest omgange. IIen det
går ikke altid, som præsten prædiker.
så efter 6 klassestop kunne Janl
Jesper sikre sig pokalerne med en
margin på 2 sek., det er lidt over en
omgang' 

JBtl

RC-
rcfuruier

Påske-skrænt-konkur-
rencen (F3F) 1997,

29. marts i Hanstholm.

I år startede konkurrencen i fin stil
med vind på 14-18 m/sek. fra vest i
modsætning til sidste år med 0 vind.

Vi startede op med en 0 runde, og
derefter flq,j Å 4 mnder og holdt deref-
ter en pause på ca. en halv time. Efter
pausen blev der fløjet 3 runder, så vi
ialt nåede op på 7.

Dagens hurtigste tid blev flAjet af
Knud Hebsgård, nemlig på tiden 45,55
sek. i fprste runde; men der var ikke
mange 1/10 sek. til de næste på listen.

Uddelingen af præmier til de 10
bedst placerede foregik på Vigsg ferie-
center ved ca. 1S-tiden, og med Knud
Hebsgård som vinder nogle få point
foran Brian Dylmann.

Herefter trængte alle vist til et
varmt bad og derefter middag med di-
verse efber en god dags flyvning.

Jqrgen Larsen

Resultaterne:
1 Knud Hebsgaard EMF 5922 p.
2 Brian Dylmann NFK 5879 p.
3 JgrgenLarsen ThyRC 5778p.
4 JesperJensen SMK 5634 p.
5 Klaus Untrieser Thy RC 562I p.
6 Jan Hansen SMK 5558 p.
7 Spren Krogh SMK 5451 p.
8 John Rasmussen BMC 5073 p.
9 Wolfgang Schrcter Hamb. 5051 p.
10 Kim Forsingdal NFK 4984 p.
11 Frank Droge Beriin 1979 p.
12 Hans Jiir. Hanmann Berlin {E73 p.
13 flonen Christensen EIIF {810 p.
lJ Preben \crholm IIIIF 4796 p.
15 Torben Enemark FIIK 4115 p.
16 Andy \Vohlert Berlin 3513 p.
17 Roif Belek Berlin 3255 p.

AtS CUP F3B

Der var 8 piloter til start, hvilket
må siges at være pænt set i lyset af, at
de fire siællændere desværre meldte
fra lgrdag aften.

Så var der igen også en ny pilot in-
denfor FSB, nemlig Knud Hebsgaard,
som jo af mange nok er bedst kendt
som F3F pilot. Eftersom det var hans
farste FSB konkurrence, må man nok
sige "at det var ikk' så ringe endda".
Efter Knuds udsagn blev det jo nok
heller ikke hans sidste F3B konkur-
rence.

Så til alle jer, der endnu ikke har
prgvet det: Kom og vær med, eller kom
og se, hvad det er.

Resultatet blev som nedenfor.
Jan Hctnsen, SMK

1 JesperJensen
2 Jar' Hansen
3 . Niels E. Rasmussen
4 Spren Krogh
5 John Rasmussen
6 Knud Hebsgaard
7 Morten Christensen
8 Søren H. Pedersen

SMK 3982 p.
SMK 3962p.
BMC 3776 p.
SMK 3645 p.
BMC 3618 p.
EMF 3557 p.
EMF 3549 p.
OMF 3381p.

a{holdt d. 27. april konkurrence i
skræntflyvning (FAl-disciplinen F3F).

NFK Open i skræntflyvning blev af-
viklet på reservedagen d.27 . april ved
Stevns Klint-

På skrænten kunne måles en vind-
stylke på 5-6 m/s fra Ø-SØ.Iløbet af
konkurrencens 9 afholdte runder kun-
ne de 8 fremmødte svæveflyvepiloter
dog konstatere en bedre lgfteevne, end
den målte vindstyrke indikerede. Det-
te skyldes ikke mindst udformningen
afskrænten, som er en 25-30 m lodret
klint, hvilket giver et smalt, men ef-
fektivt loft for de 2,5 - 3 kg tunge
s\'ævefly - sa længe modellen holdes
over skrænthøjde!

De l0 x 100 m blev hurtigst tilbage-
lagt af Brian Dylmann med 47,83 sek.
og langsomst af Finn Gude med 64,36
sek. Konkurrencen blev i øvrigt afvik-
let i frnt solskin uden alvorlige fly-
uheld ogmed samtidig aktivitet af dra-
geflywere uden nævneværdige proble-
met.

Tak for deltagernes velvillige hjælp
under konkurrenceafiriklingen.

Brian Dylmann

Resultaterne bleu som fqlger:
1. Brian Dylmann NFK 7975 p.
2. JanHansen SMF 7758p.
3. JesperJensen SMF 7578p.
4. Lars Pedersen 7372p.
5. Ren6 Madsen NFK 7300 p.
6. Søren Helsted OMF 6962 p.
7. Kim Forsingdal NFK 7372 p.
8. Finn Gude NFK 6573 p.

13. april

Årets fgrste F3B konkurrence startede
med lave skyer og smudskregn, hvil-
ket resulterede i, at vi måtte vente
med at starte til over middag, så vi
havde ringriderpglserne spist, da vi
gik i gang.

Med Peer Hinrichsen som hård ind-
pisker lykkedes det os at få gen-
nemført de krævede 3 runder, inden
dagen var omme.

Der blev ikke lavet nogen kanonti-
der i speeden, nok mest på grund af
vejret.

nds
Fiems
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Henrik Nie/sens Discus på vei mod himlen
(Foto: PNM)

FAIKEN's flyslæbedog
8. maj

FALKEN's årlige flyslæbedag blev som
sædvanlig afholdt Kristi Himmelfarts-
dag. I år blæste det en del denne dag,
men det afholdt ikke de ca. 30 frem-
mØdte piloter fra at flywe. Tlods en del
mande(model)fald var der hele tiden
modeller i luften.

Når vi i år kan vise billeder af stæv-
net set ovenfra, skyldes det Henrik Ni-
elsen fra SMSK. Han havde nemlig
indbygget et fiernstyret kamera i sin 4
m's Discus. Der blev også optaget video
fra Discus'en, idet Søren Thorup fra
SKM lagde et 20.000 kr.s digitalt vi-
deokamera (det var vist ikke hans
eget) i Discus'en. Undertegnede har

(Foto: Henrik Nie/sen/

set den video, der kom ud af det. Det
var imponerende. Kommer der mon en
video om flyslæb til Unionens videoud-
1ån?

Fra FAI,KEN's side skal der lyde et
stort tak til alle, der mødte op og var
med til at skabe en god dag - vi ses for-
håbentlig igen næste år!

PNM

Sådon ser et flyslæbestævne ud - sådon lidt fro oven

ETTEHAMMER R/C

var vært ved en modelflyvedag Kristi
Himmelfartsdag den 8. maj fra kl.
11.00 til 17.00.

Dagen startede ikke så godt. Der
var overskyet og meget mørkt, og som
dagen skred frem blev det et rigtigt by-
gevejr.

Æligevel fik klubben besøg af ikke
mindre end 20 piloter bl.a. fra Brande
Modelflyweklub, Nuserne i Grindsted,
Fredericia, Østjysk Modelflyveklub og
en enkelt pilot fra Woodstok uden fly-
ver.

Første flyver i luften var Michael
Christoffersen, Brande, med en Focke
Wulff, spændvidde ca. 170 cm og mon-
teret med en OS firtakt 52 og ekstern

pumpe. Michael udførte en virkelig fin
åbningsflyvetur.

Allan Sørensen fra Nuserne havde
medbragt et funfly, "Demo 3", som han
lavede en utrolig flot flywning med, et
virkelig godt indslag for vores gæster
(selvfølgelig også for os piloter). En af
gæsterne, seniorsergeant Schaiffel fra
Flyvestation Vandel, sagde, at denne
form for flyvning kan ikke lade sig
gøre, og han taler aferfaring, idet han
har været ansat på flyvestationen i ca.
40 år og har set alt, hvad der kan flyve
frafør krigen og til dags dato, når det
gælder rigtige militærfly.

Michael Christoffersen og Leif Poul-
sen fra BrandeÆredericia/Østjysk la-
vede en flywning med efterhængt vi-
deobånd, som det var meningen, at de
skulle slå sl6jfer på; men båndene
knækkede, og det endte med, at dejag-

tede hinanden for at overklippe hinan-
dens bånd i en "rævejagt" med to fly.
Publikum morede sig gevaldigt.

Søren Østergård fra Nuserne havde
medbragt en helikopter, der ligeledes
blev "luftet" på behørig vis, og som det
viste sig bagefber, at publikum havde
mange gode spørgsmål til.

Erik "Sandet" fra Nuserne, der hav-
de opstillet sin turbinejetmotor, som
stadig er på forsØgsstadiet, var der og-
så mange kommentarer til. Ttrbinejet-
ten blev desværre ikke startet op.

Tommy Olsen fra Ellehammer lufte-
de sine jumbofly, Spitfrre MK.IX med
halenummer 401 og Super Cup PA 18
C. Begge er bygget og malet efter origi-
nalflyene. En original Spitfire kan ses
på Center Mobilium i Billund, og Su-
per Cup'en flywer stadig fra Flyvestati-
on Vandel.

Der vor mange spændende modeller, og de vør ollesommen i luften Erik fro "Nuserne" fremvisle sin ief-turbine
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På trods af det dårlige vejr var vi
godt besøgt afgæster - ca. 200 - og vi
må gå ud fra, at når gæsterne kom for-
bi, så må der være en del interesse.He-
le dagen var der mulighed for at købe
pølser, 6l og sodavand.

Gennem hele dagen var vi forskånet
for uheld.

Ellehammer R/C klub siger mange
tak for den store medvirken fra oven-
nævnte flyveklubber, for udenjer hav-
de denne dag ikke været nogen flyve-
dag.

I øvrigl mener Ellehammer Rl/C klub,
at det er trist, at RC-unionen har af-
skaffet den fælles flyvedag i RC-unio-
nens regi.

Vi udleverede mange af de af RC-
unionen fremstillede brochurer til
måske kommende modelflyvere.

Kaj Andersen
Ellehantmer R lC

PS
Det er ikke RC-unionen. der har af-
skaffet den fælles fl1,tedag. Det er klub-
berne selu gennem manglende opbak-
ning. Mindre end 10 kltåber ud af de
godt 100 har bakket op om RC-unio-
nens initiøtiu (Red.)

Krisfi himmelforts-fræf

Efter at have bygget hele natten og lidt
af morgenen med var det en stor over-
raskelse at se, at der alierede klokken
10 var kommet mange til A-\IC's Kristi
himmelfarts-svæve- og elektrotræf.

Mange af klubbens medlemmer var
også mødt op, og de gjorde deres til. at
dagen blev.en succes. Vi havde haft en
reklame i Arhus Stiftstidende onsdag.
og det kan betale sig. En tak til Avionic
for økonomisk assistance.

På trods af, at det var koldere og
blæste mere, end jeg havde bestilt,
blev der fløjet ihærdigt det meste af
dagen.

Jan Abel fra Frederikshavn havde
en hurtig l0 celles model med en ny og
stærk motor. Han fløj også med en Mo-
squito med to Speed 400 elmotorer, og
det så meget overbevisende ud.

Svend Hjermitslev havde kørt den
Iange vej fra Skagen (der var vindstil-
le i Nordjyllandl) og havde bl.a. en Su-
khoi med - en skalamodel af et russisk
kunstflyvningsfly, der sælges af
Graupner - og en ombygget Summer-
wind, som han bl.a. havde brugt til at
optage video fra.

Jeppe Garde og Jens Winther fra
Aalborg fløj med to små færdig-fly -
"Funtastic" fra Topaz, udstytet med
speed 600 motorer med gear fra
Graupner.

Folkene fra Skive havde en Bison
med. Bison er et slæbefly, der en kon-
strueret i Frankrig og bl.a. også bygget
i Viborg. Med den slæbte de et stort
svævefly op et par gange, og de stod og-
så til rådighed for andre, der havde
lyst til at prøve flyslæb. Jens Jør-
gensen fra Silkeborg fløj med en Lolli-
pop med krængeror og en speed 600
med gear og 7 celler.

Til at fornøje elektrofolket havde vi
arrangeret en lille konkurrence, der
gik ud på, at alle skulle starie samti-
dig, og den, der landede sidst, var vin-
der. Her løb Jens Winther af med sej-
ren med en flyvning, der varede ca. 18

minutter.
Jesper Steiniche fløj med et endog

meget hurtigt el-fly fra Graupner -
Beat, med 10 celler og en Ultra 1800/3
motor. Thomas R. Pedersen fløj med
sin T6n6r6, og Ole T. Jensen havde sin
Ro 141 Gnat med; men det blæste for
meget til, at han vovede at flyve med
den. Nogle stykker fløj med Blue
Phonir. og Elo \\rinter floj med Som-
menrind og Krabask. Jeg selv havde
lige faet min egen Krabask 11 færdig,
og den floj over forventning

Pa trods af, at det var koldt, og det
blæste en del mere, end de fleste bry-
der sig om, var arrangementet en stor
succes, som vi gentager næste år.

På gensyn
Erih Dahl Christensen

NM i Skrænt (F3F)

8.-11. maj

Arets nordiske mesterskab blev afvik-
let i nærheden af Sandnes i Norge. Al-
le de danske deltagere mødtes ved fær-
gen i Hirtshals onsdag aften, og vi var
Ilemme ved vores hy'tte torsdag mor-
gen kl. 3.30.

Lidt info om F3F
På en velegnet skrænt, hvor vinden
helst skal være lige ind på, afmærkes
en bane på 100 m. Ved banens be-
grænsning anbringes svingdommere,
der med et sigteapparat kan afggre,
om flyet er udenfor. Når det sker, akti-
veres et ringeapparrat inde ved pilo-
ten, og dette signal betyder, at han nu
kan vende flyet. Det gælder om hur-
tigst at fl1we banen igennem 10 gange
(incl. 9 sving uden for banens be-
grænsning).

Piloten står i midten. Han må have
en hjælper til at kaste flyet ud, og han
har derefter 30 sek. til at vinde h6jde,
inden han går ind i banen. Bruges der
mere end de 30 sek., bliver differencen
lagt til flyvetiden for de 1000 m. Hur-
tigste tid i hver runde giver 1000 point,
og de andre tider omregnes i promille
af vindertiden, og den dårligste flyv-
ning medregnes ikke.

For det meste flyves der ca. 1 m
uden for skræntkanten og i en højde af
1 m. Her er den største opdrift som re-
gel.

Torsdog den 8. moi
Der var mødt 74 deltagere op til brie-
fing. Vi blev budt velkommen af Espen
Torp. Han gjorde det straks klart, at
der var problemer. Vinden var i en
ØlSØ-lig retning, og der findes des-
værre ingen skrænter til denne ret-
ning i området. Vi kørte dog over til
Øen RennsBy via en 6 km lang tunnel
233 m under havets overflade (det var
dy.t). Vl fandt ingen brugbare skræn-
ter. Altså ingen fl1.vning denne dag.

Fredog den 9. mol
Briefrngen var fl1ttet frem til kl. 9.00,
og desværre var vindretningen den
samme.

Nu skulle der forsøges med en ind-
landsskrænt ca. 200 m.. høj. Det
blæste ca. 10 m/sek., og alle var glade.

O-runden blev startet op. Jan Han-
sen fl6j først, og der blev konstateret
meget skiftende termikforhold. Efter
flymingen skulle der landes på den
eneste mark (100 x 100 m) uden sten.
Problemet var, at denne mark Iå ca.
150 m fra og 40 m under flyvestedet.
Jan frk så meget højde på modellen, at
han kunne gå hen til marken før lan-
dingen. Derefter føj Espen Torp og
Jesper Jensen i meget dårlig luft. De
måtte begge foretage medvindslan-
ding på den nævnte mark, dog uden at
nå derhen til fods.

Efter dette blev videre flyvning af-
lyst denne dag.

tørdog den 10. moi
Formiddagen blev brugt til at handle,
da det næsten var vidstille. Senere på
dagen drejede vinden til NAry. Vi kør-
te til Reve, hvor der findes en 15 m høj
nordskrænt, men desværre var vinden
under 4 m/sek.

Po I B Super Cub lægger on til londing



Der gøres klor til stort ved den 200 meter høie indlandsskrænt, der ses i boggrunden på billedet lil venstre

Londingsplodsen ses lige over bilen - der er cø. 150 meler mellem skrænfen og londingspladsen.
På billedet herover er det Obrestad-skrænten, hvor ni runder blev fløiel i l2-l 6 sekundmeter vind.

Det donske hold med undlogelse of Preben Nørholm. Fro venstre er det Jon Honsen, Søren Helstad, Knud
Hebsgoord og Brion Dylmonn. Bogesl ses Jespe r Jensen.

Senere på eftermiddagen måtte vi
igen ud på en lille køretur. Denne gang
til Obrestad Fy'r (vestskrænt), og vin-
den var øget til 5-6 m/sek. Vi fik fløjet
1. runde, som blev vundet af Knud
Hebsgaard (63,50 sek.), og Brian Dyl-
man kom på 3. pladsen.

2. runde blev startet op, og efter at
5-6 piloter havde flgjet, blev det atter
vindstille.

Om afLenen blev der afholdt fest-
banket, hvor alle deltagere,4rjælpere
var samlet. En fin aften, dog uden
præmieuddeling. Brian og Knud skul-
le rejse hjem søndag morgen, men det
blev dog i hast ændret, da vejrudsigten
var god for sgndag.

Søndog den I l. moi
Endelig 12-16 m/sek. fra syd. Igen gik
turen til Obrestad, hvor 9 runder blev
afviklet i tidsrummet fra kl. 10.00 til
14.00. Vindforholdene var stabile, dog
tiltagende hele dagen igennem. Jan
Hansen var uheldig at brække flykrop-
pen i fgrste landing.

Da landingsområdet var turbulent,
og stævnelederen var under tidspres.
blev det besluttet at flyve 2 r-under pr.
flywning. Der sket ikke flere uheld den-
ne dag. og r-i fik set masser af frn fl1w-
ning.

Brian Dylman var uheldig at over-
skride flyvetiden i 2. runde med 1,2
sek., og dette kostede desværre 2. plad-

sen. Søren Helsted var med i en inter-
national skræntkonkurrence for første
gang. Hans score lå på 800-920 point
pr. runde.

Knud Hebsgaard genvandt det nor-
diske mesterskab, og ligeledes gen-
vandt Danmark holdmesterskabet.
Stævnets hurtigste tid blev fløjet af
Knud (43,00 sek.).

1. runde 63,50 sek. Knud Hebsgaard
2. rrrnde 45,60 sek. Knud Hebsgaard
3. runde 46,50 sek. Brian Dylman
4. runde 46,00 sek. Brian/Knud
5. runde 45,40 sek. Brian Dylman
6. runde 44,80 sek. Jesper Jensen
7. runde 46,00 sek. Espen Torp
B. runde 43,00 sek. Knud Hebsgaard
9. runde 43,70 sek. Espen Torp
10. runde 44,20 sek. Espen/Knud

Placering
1. Knud Hebsgaard DK 1 8877 p.
2. Espen Torp Nor 1 8738 "
3. Brian Dylman DK 1 8732"
4. Jan Hansen DK 1 8319 "

5. Rolf B. Rettedal Nor 2 8213 "

6. JesperJensen DK2 8140 "

7 . Fitz Kristoffersen Nor 1 8083 "

8. Ola Fremming Nor 1 8016 "

9. Bjørn Hansen Nor 2 7657 "
10. Søren Helsted DK2 7585 "
11. Eg.il Myr Nor ? 7496 "
12. Geir Njaa Nor 2 7091 "

13. Preben Nørholm DK2 5004 "

14. Rolf Girsberger Schweiz 4180 "

Preben Nørholm og Rolf Girsberger
fløj kun 6 runder.
Modellerne var Ellipse I og2, samt en
Tlagr.

Hold
Danmark 1 25928 point
Norge 7 24837 "
Norge 2 2296L"
Danmark 2 20729 "
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JM Skrænt (F3F)

24.maj7997

5 piloter mødtes kl. 9.00 ved Hanst-
holm Camping, og efter en kort brie-
fing kørte vi ud til vestskrænten ved
Hanstholm havn.

Skrænten var på dette tidspunkt
fyldt med 20-30 modelflyvere fra Sve-
rigeÆ)zskland.

Vinden var meget svag, 2-3 m/sek.
Vi fik en aftale i stand med de uden-
landske modelflyvere, at når vinden
kom, var skrænten til vores dispositi-
on.

Vi frk fløjet 13 runder i 5-7 m/sek.
Hurtigste tid stod Knud Hebsgaard
model til (54,03 sek.).

1. Knud Hebsgaard, Esbjerg Mfk. 11981
2. Jan Hansen, Sønderborg Mfk. 71554
3. Jesper Jensen, Sønderborg Mfk. 10930
4. Preben Nørholm, MMF, Herning 10828
5. Søren Helsted, Odense Mfk. 10374

2M Holbæk

Den 25. maj alholdt Holbæk en af det-
te års få 2M konkunencer på Sjæl-
land.

Det var sædvanen tro Tordenskjolds
soldater - samt to nye. De to nye er hol-
bækkere.

Det hele foregik i den sædvanlige ro
og orden samt "gode" tone. Vejret var
rimeligt, dog skiftede vindretningen
indimellem.

Eneste alvorlige havari skete p.g.a.
frekvenssammenfald, hvilket helt og
alene er undertegnedes skyld, da jeg
var overbevist om, at en af piloterne
brugte en anden kanal. Meget uhel-
digt. At de så også fløj på samme hold,
gjorde det ikke mindre uheldigt.

Vinder blev Stig Christensen, Hol-
bæk med 3973 point. Nr.2 blev Per
Knudsen, Holbæk med 3689 point, og
nr. 3 blev John Olsen, Borup med 3584
point.

Resten af resultaterne fremgår af
resultatlisten.

Tak til alle, som deltog og stadig ud-
viser lidt kampånd.

Stig Christensen

Resultaterne:
1. Stig Christensen
2. Per Knudsen
3. John Olsen
4. Bcrge Hansen
5. Erik Nienstadt
6. Poul ]Icller
7. llartin }lcller
8. Hugo Poulsen
9. Jens P. Jensen

Midtiysk mesferskqb 2M

Modelflyveklubben Gudenå
26. maj.

S6ndag morgen mødte 9 deltagere ud
af 10 til kaffe og rundstykker på plad-
sen i Helstrup Enge - for uden mad og
drikke....

Efter en kort briefrng og forklaring
om, hvor landing giver tid, og hvor den
slutter, gik vi i gang i overskyet vejr og
med god vestlig vind, ca. 8 m/sek. Det
var bestemt ikke alle, der trak de lovli-
ge 6 kg ved start.

Der blev flØjet tre mnder uden de
store skader - et par ører røg der dog
under en for stor satsning. Men ellers
en god flyvedag med gode tider og godt
kammeratligt samvær.

Placeringerne blev som fglger:
1. Ole Blomseth, Hjgrring 4031
2. Ole Thorup, Gudenå 3938
3. Bgrge Thorup, Gudenå 3849
4. Sven E. Laursen, Østjysk MFK 3325
5. Per Nyrnark, Gudenå 3247
6. Laust Petersen, Østjysk MFK 3244
7. Vagn Sørensen, Gudenå 3762
8. Carsten Holm, Gudenå 2654
9. Lars Nielsen, Gudenå 2298

Per Nymarh
M odelflyu eklubb en Gudenå.

Holbæk
Holbæk
Borup
Borup
Gentofte
Falken
Falken
Holbæk
Borup

3973 p.
3689 p.
3584 p.
3217 p.
3183 p.
3170 p.
2963 p.
2679 p.
2539 p.

Skolqtræf i Filskov
25. maj 7997

Efter flere dage med regn og blæst blev
det frnt vejr til vort skalatræf sBndag
den 25. maj.

Ole lensen med Grummon WilCcot.

Der var ingen tilmeldingsfrist for at
deltage i træffet;man kunne bare kom-
me med eller uden fly. Lettere kan det
ikke være.

5 piloter, 6 fly + l skaladommer, som
også var en af de 5 piloter. Det var,
hvad det kunne blive til ved vort ska-
latræf. Nogle vil kalde det skuffende;
men da vi kender deltagerantailet fra

andre skalatræf, kan det ikke komme
som en overraskelse, at deltagerne
kan tælles på 6n hånd.

Nå, vi ved jo, at skalafolket ikke er
de letteste at trække hjemmefra.
Grundene kan være mange, og jeg ved
da fra mig selv, hvor svært det kan
være at gøre sig færdig til bare at tage
beslutningen om at stille til skalatræf

Stig Andersen ned Soob Gripen

It
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Henrik Hommer med Mustang P-51D

med sit - syntes man da selv - alleti-
ders skalaprojekt og "hjertensbarn",
som står lunt og godt i hobbyrummet,
måske sirligt indpakket i plastikfolie
for ikke at blive støvet.

Har man så taget beslutningen og
har faet "ridunderet" transporteret ud
på pladsen i fr-i luft, hvor den står og
ser rigtig "fin" ud, kan man risikere at
få de pinlige sporgsmåI, om den kan
flyve, eller om den måske skal op at
flyve en tur. Og sa er der det med ham
skaladommeren, der lugter mistænke-
ligt af konkurrence, og så har jeg
iøvrigt ikke taget mit fly med herud for
at få det kritiseret sonder og sammen.

Spøg til side. Vi ved jo allesammen,
at sådan er det ikke (eller er det?).

Skaladommeren til vort træf var en
pæn og hyggelig mand, som var der for
at give gode rad og vejleding til dem,
der matte onske det. Der var en god
stemning pa pladsen, og der blev fløjet
11'stigt og godt.

Af de flyvende modeller kan nævnes
to fanmodeller, der imponerede med
deres store hastighed og alligevel ska-
larigtige flyvning. Det var Leif Poul-
sens F-20 og Stig Andersens SAAB-
Gripen. Dog måtte vi i hast have klip-
pet yderligere 25 m startbane for at få
SAAB-Gripen i luften.

Ny på disse kanter var Ole Jensen
med sin Grumman Wildcat, et hangar-
skibsfly fra 2. verdenskrig. Den fløj
godt og stabilt og lavede frne landinger
trods et meget smait understel. Model-
len har Cle bvgget efter tegning. Den
færdige model er udstyret med et me-
get kompliceret optrækkeligt under-
stel, der virkede perfekt.

Henrik Hammer fløj med sin helt
nybyggede Mustang P5 1-D. Henrik be-
gyndte bygningen af Mustangen i sep-
tember 96 efter byggesæt fra Pitch, og
allerede nu i maj '97 er flyet flyvende.

Flyet er udstyret med langsomt op-
trækkeligt understel og flaps. Motoren
passer godt til flyets størrelse og vægt,
der igen giver Mustangen den rigtige
skalahastighed - en fornøjelse at se på.

Jeg og min Fokker F XII kunne glæ-
de os over, at vægten i F4C er forhøjet
fra 7 kg til 10 kg. Det har givet mig en
kærkommen lejlighed til at forøge
vægten på Fokkeren fra 7 kg tiI7,7 kg.
De 0,7 kg er puttet ud i næsen, så flyet
nu ligger stabilt og godt i luften. Under
træffet havde jeg besvær med at holde
alle tre motorer i gang under flyvnin-
gen. Problemet er sikkert, at "dyret"
står for meget hjemme i hobbytum-
met, så fplgen bliver, at gammel olie
stopper til i indsugningen.

En god flywedag blev det til på Fil-
skov flyveplads, og en glæde var det, at
mange interesserede tilskuere havde
fundet vej til pladsen for at få en snak
og se på. Så hvem ved - måske får et
par stykker afdem lyst til at blande sig
med skalafolket til næste år.

Leo Eriksen.Leif Poulsen med F-20
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Jubilæums- og
Sformodelstælne

Brande Modelflyweklub 1997:

Ef brog of et flyvestævne!
I dagene den 30. og 31. maj samt 1. ju-
ni løb Brande llodelflyweklubs store
10 års jubilæumsstær'ne af stablen.
Stævnet var annonceret som et kombi-
neret jubilæums- og stormodelstævne,
hvor alle flytyper var velkomne.

I dagene op til stævnet, hvor en
håndfuld af klubbens medlemmer og
især klubbens bestyrelse lagde masser
afkræfter i forberedelserne, gik vi no-
get op i vejrudsigter.

Vejret i år havde jo ikke budt på
mange lune forårsdage endnu, så det
varjo lidt spændende, om de store for-
beredelser skulle druknes i byger og
blæst.

Men branditterne må have lavet en
speciel aftale med ham, der er ansvar-
lig for vejret, for fredag middag blev
skytæppet trukket fra - og værsgo': så
godt som skfri himmel til alle tre da-
ge. Tak for det Voldborgl

Tilmeldingerne til stævnet var over-
vældende: 45 deltagende piloter og g0
gæster til middagen lørdag aften. Så
der var ingen tvivl om, at hvis der
skulle være fest, så ville der blive fest!

Allerede fra middagstid om freda-
gen begyndte deltagerne at komme
med campingvogne og anden form for
medbragt husly, og hen på fredag ef-
termiddag var der livlig aktivitet på
himlen.

Fredag aften - den aften, hvor de
tidligt ankomne piloter og deres kære
plejer at sidde og hygge sig og måske
grille lidt godt i muntert lag - skulle vi-
se sig at blive en meget realistisk ge-
neralprøve på lprdagens fest...

Jeg vil tro, at vi var 40-45 menne-
sker i teltet, og der blev grillet og festet
i lange baner. Leo Eriksen gav aften-
opvisning med sin Fokker F XII be-
stykket med 3 stk. OS FS .28 surpass.
Det er et utroligt flot bygget skalafly,
som i 6vrigt tiltrak sig stor opmærk-
somhed gennem hele stævnet. Der
blev fløjet livligt, så længe det var lyst,
og for nogen blev den aften som sagt en
skala 1:1 generalpr6ve på lørdagens
festmiddag i teltet...

Jeg selv vågnede tidligt lørdag morgen
- med et lille problem, som 2 kodi-
magnyl dog hurtigt fik bugt med.

Det var en lidt gråligt diset morgen;
men duften af 80-90 friske rundstyk-
ker, som lå bag i bilen efter at vaere ble-
vet hentet ved bageren, frk dog både
mundvandet og humøret til at stige en
del, og efter et veloverstået morgen-
måltid var vi alle klar til at få gang i
det egentlige stævne.

Og kære venner- der kom altså rig-
tigt mange: I alt 50 piloter og 78 fly og
helikoptere...

Vi må konstatere, at det er det
største stævne nogensinde i klubbens
historie, og at det bare gik godt (arran-

gørerne er trætte, udasede og meget
glade!).

Der blev fundet plads til ca. 35 cam-
pingvogne og telte, og mange af cam-
pingvognene måtte skubbes rundt, da
den til formåIet lånte mark var lidt
fugtig efter de sidste dages regn. Kurt
Petersen fra Aarhus insisterede dog på
selv at trække med sin Mercedes Vito
med det resultat, at bilen ikke var
særlig hvid }ængere efter flere fors@g.
Undertegnede fik også et lettere mud-
derbad fra Kufts forhjul.

Men alle 40-45 campingvogne, telte,
både(!?), campingbiler og interimisti-
ske varevogne med indlagte madras-
ser fandt på plads, og marken tørrede
da også nogenlunde ud i den dejlige
sol.

Ælerede tidligt beglndte publikum
at komme, og der var nok at se på. Der
blev skruet og pillet og der blev fløjet
en masse. Med efterhånden 60-65 fly
på standpladserne var der ingen hvile
for modelflyveinteresserede 6jne...

Det vil blive alt for omfattende her
at komme ind på alle flywningerne om
lørdagen, men jeg vil dog lige frem-
hæve Erik Jensens Extra 300, et fly
med en I40 cc. King boxermoter. Flyet,
der har rcgar'læg - ja, det er altså både
flot på jorden og magtfuldt i luften!

Hans Jørgen Kristensens og Bjarne
Christophersens CAP 2l'erc er bare
velflyvende og flotte - begge med 70 cc.
3W motorer. Og så Leo Eriksens Fok-
ker F XII - den er jo næsten for meget.
Den flywer stabilt og skalarigtigt, og så
lyder sådan tre motorer altså bare
godt.

<-E
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Leif Poulsens Spectre (ducted fan)
er også en oplevelse På himlen - den
går i alt fald rimeligt stærkt...

Lørdag kl. ca. 15.00 kom der 3 stk.
faldkærmsudspringere ned fra himlen
iført flotte, farvestrålende "kasseskær-
me" og store dannebrogsflag. De lande-
de seh-følgelig alle tre på det på banen
anbragte landingsmærke til stor jubel
for alle. Vores "himmelhunde" kom fra
Ejstrupholm flyveplads.

Hele stævneweekenden var vinden i
nordøst, og det vil sige skrå sidevind
på den beny'ttede langbane. Det gene-

rede nogle af deltagerne lidt, men ge-

nerelt må man sige, at alle piloter hav-
de godt hold på den situation også.

Vi ,tat næsten fri for uheld - Leif
Poulsen måtte udelande sit Spectre
fan-fly efter et motorstoP, og det så

værre ud, end det var. Leifsiger, at han
snart har den klar til narrestreger på

himlen igen.

Lgrdagen grk på hæld, og ved 17.30 ti-
den ankom vores to "anrettere" med
festmiddagen.

Brande Modelfllweklub var vært
ved jubilæumsmiddagen i teltet, hvor
Bjarne Christophersen, klubbens for-
mand, bød velkommen og sagde værs-
go'.

Der blev serveret helstegt, glaseret
skinke og helstegt okse-tlmdsteg med
flødekartofler og råstegte kartoffelbå-
de med masser af varieret salat og

bernaisesauce. Kokken kan godt være
stolt, hvis han læser dettel

OIe fra Brande (mig selv) holdt fest-
talen, hvor vi kom ind På de mange go-

de oplevelser, vi har haft med vores
stormodelstævner gennem de sidste 5
år. Og for at fremhæve nogle få trofaste
deltagere for nogle underholdende
episoder var der præmier til MichaelV.

40-50 compingvogne, tehe, både, conping-biler og

interimistisi<.e ior"iogn" med ind-logte madrosser -

olt blev der fundet pløds til på stævnets comping-

område.

''til

Leif Poulsen
Stig Hansen
Torben Enemark
Kenneth B. Hansen
Vagn Hansen
Kurt Hevang
Bent Jiirgensen
Kai Andersen
Tommy Olsen
Hans Jørg. Kristensen
Erik Jensen
Otto Nielsen
Erik Eriksen
Leo Eriksen
Ole J. Lund
Michaei V. Petersen
Ib Jensen
Kurt H. Petersen
Egon Eskildsen
Bo Rennison
Lars Rasmussen
Jørgen Kaae Hansen
Mogens Storm
Michael Kragh
Kim Rask Nielsen
Søren Krogh
Jacob Kiiseler
Knud Langendorf
Hans Chr. Pokahr
Peer Hinrichsen
Gitte Jensen
Per F. Jensen
Michael Poulsen
Flemming Vestrup
Carsten Lynggård
Sune Andersen
Erik Fredskild

Deltogerliste til Bronde Modelflyveklubs slævne

Fredericia Modelfl Yveklub
Fredericia Modelfl 5,weklub
Fredericia Modelfl yweklub
Grenå Modelflyweklub
Grenå Modelflyvekiub
Woodstock
Woodstock
Ellehammer
Ellehammer
Haderslev R/C ModelflYwekl.
Haderslev WC ModelflYvekl.
Nuserne
Nuserne
Filskov Modelflyvekiub
Dronninglund Modelfl Y.vekl.
Dronninglund Modelfl1vekl.
Modelflyverne Aarhus
Modelflywerne Aarhus
Modelflywerne Aarhus
Modelflyverne Aarhus
Modelflywerne Aarhus
Modelflyverne Aarhus
Falcon
Falcon
Falcon
Sonderborg Modelfl Yweklub
S onderborg I'Iodelfl 1'v'eklub
Sonderborg liodelfl 5n'ekiub
Sonderborg iltodelfllweklub
Sgnderborg Modelfl lweklub
Sønderborg Modelfl Yveklub
Midtjysk Modelfl lweklub
Midtjysk ModelflYveklub
Midtjysk ModelflYveklub
Vejle Modelflyweklub
Svendborg Modelfl y'veklub
Svendborg Modelfl Yveklub
Thy R/C Klub
Musvågen
H6r og d6r
- sammen med Inge...
Brande Modelflyveklub
Brande Modelflweklub
Brande N'Iodelflr'r eklub
Brande )Iodelfl5'eklub
Brande )Iodelfl5'ek1ub
Brande \Iodelfl5'ek1ub
Brande lIodelfl5'eklub
Brande }fodelfll'r'eklub
Brande Modelflyweklub

Spectre & Strikemaster
Flyvende vinge
F 84 & Classic
Super Sportster
Supwich Pub & Sukhoi
UGLY (yes sir!)
Kobra 20
"Niklas"
Spitfire & Piper PA 18 C.

CAP 21
Extra 300 & CAP 21
Stevens Acro
Low Boy & Jetmotor
FokkerFXII&Majestick
F14, Corsair & SoPrano
Der Jåger
J4 (?)

Blackburn & StamPe SV4
Diabolo
Piper Cub & Von Strohm
Summervind (el-svæver)
KZIII & Kinner SPortster
"T-haler" (vild lille ting)
"T-haler" (også den)
Capriolo
SE 5A, Pinto & Diamant
2 m. svævefly & motorflY
Le Tlacteur (SlæbeflY)
Brisa & Blue Phønix
Outlaw & 4,6 m. svæver
LiIIe Motorfly
Fokker DR1
Charly & Big Stick
Waco CTO TaPerwing
China Clipper & Pu-max
(lille) Cessna & Kobra
DH TWin Otter
Div. svævere & HelikoPter
Raven&2m.svæver
Eclipse & Gull 1800
Laser 200 & CherrY
Pitts S2A
China Clipper & Zlin rn. fl.
Fun Fly Spec.
CAP 21
Biicker Jungmann m. fl.
Christo Tiger
Super Chipmunk
Piper Cup & Low BoY
Acro Wot

Erling Hansen
Torben Andersen
Inge Dam
Torben Dam
Bent Jensen
Lasse Vingtoft
Ebbe Glarborg
Bjarne Christophersen
fIich. Christophersen
Regear Petersen
Ole Schou
Per Kristensen
Asger Jæger
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Petersen, Dronninglund, for meget
spændende, men også underholdende
flyvning med hans hedengangne
Harward. Kurt Petersen fra Aarhus
blev præmieret for hans morgenhår
om sgndagen - og ikke mindst for hans
flyvninger med hans dejlige Black-
burn.

Den sidste prærnie gik til Leo Erik-
sen, Filskov MFK, for årenes absolut
flotteste og efterfglgende ceremonielle
crash med Mr. Mulligan.

Samtidigt benyttede vi lejligheden
til inderligt at takke alle deltagere og
deres familier for den rekordstore del-
tagelse og ikke mindst for det gode og
kammeratlige sammenhold, som flore-
rede imellem alle.

Festtalen blev efterfulgt af adskilli-
ge taler fra andre klubber, og vi fik ad-
skillige jubilæumsgaver, hvilket vi fak-
tisk blev rørt over. Tak for, det kære
venner!!

Efter middagen blev der igen fløjet en
del aftenflyvning.

Gutterne fra Falcon og Svendborg
summede luften tyk med deres små,
vilde T-haler m. fl. og gav senere et
mindre fyrværkeri på himlen fremført
af de små fly. Et festligt indslag.

Erik Eriksen havde sin hjemmekon-
struerede jetmotor startet op flere gan-
ge på prøvestand, og man må tage hat-
ten af for den mands kunnen med sit
hoved og sine fingre i skøn forening.
Sådan en jetmotor lyder jo lissom i den
rigtige lufthavn...

Kurt havarerede desværre af ufor-
klarlige årsager med sin store Stampe
denne aften, men tils;meladende hel-
ler ikke mere, end at den kommer op at
flywe igen.

Som om fredagen blev der selvfglge-
ligt også danset, sunget klubsange og
spillet høj musik til langt ud på nat-
ten...

Jeg selv var tørnet ind ved midnats-
tide - dels fordi min torsr ret hurtigt

blev stillet, og dels fordi søndagen med
opvisning m.m. 1å lige på den anden si-
de af min nattesØvn.

Op igen kl. 7.00, fordi jeg havde glemt
at få bestilt alle de rundstykker m.v.,
som deltagerne havde bestilt. Sikken
en ballade, jeg ku' ha' fået, hvis der ik-
ke var nrndstykker nok. Men det var
der, og kl. 7.30 serverede vi den første
kaffe og udleverede de første rund-
stykker. Erik Eriksen frk sin avis, og
alle var glade.

Inden længe havde de første fly alle-
rede sluppet den tætklippede og afstri-
bede græsbane for at supplere fuglenes
sang med lidt kultiveret støj.

Det skulle blive en hektisk dag. Tel-
tet blev ryddet op, der blev lagt opvis-
ningsplan af Michael og Regnar; der
skulle findes P-vagter, idet der vist vil-
le kom et stort publikum, og samtidigt
kom pressenjo også.

Vi havde fået lovning fra Ælan
Sørensen, Nuserne, om at han ville
komme med sin noget avancerede fun-
flyer og give opvisning, og fra Søren
Østergård med hans avancerede X-
Cell helikopter. Gadvide, om de kom....
det gjorde de!

TV Midt-Vest kom ved 12.00 tiden
og optog en meget flot helikopterflyw-
ning afSøren Østergård - han kan godt
nok håndtere det piskeris....

Tommy Olsens Militære Piper PA18
Super Cub blev også fulgt nøje, men
det er da også en stor og dejlig model.

TV-fotograferne var hos os i halvan-
den time - og de var tændte. Æligevel
blev det kun til 1 minut og 50 sekunder
på TV Midt-Vest den aften.

Stævnearrangørerne havde dog be-
gået en enkelt fejl ... nu skulle opvis-
ningen starte, og der var ingen mikro-
fon til Ole, som skulle speake til opvis-
ningen. Godt nok kan han råbe højt;
men at overdove 3W-ere og Tartan'er -
det lilæver nu en del stemme.

\u var gode d1r radne-..

En megafon blev i hast fremskaffet
fra en nærliggende skole, og indtil den
kom, måtte Ole så bare råbe alt det
han ku'- og det gjorde han så.

Opvisningen gik fantastisk godt.
Michael og Regnar havde lavet et godt
og varieret program, og alle kategorier
blev tilgodeset. Vi havde et meget stort
publikum, der morede sig, klappede og
nød det dejlige vejr.

Piloterne, der alle indvilligede i at
flyve på Michaels og Regnars opfor-
dring, giorde virkelig alt, hvad de kun-
ne, for at yde deres bedste - de fl6j fan-
tastisk godt, allesammen.

Flamingorace, dog{ight og limbo har
jo stor underholdningsværdi, og stor-
modellerne er jo bare så flotte og reali-
stiske.

Allans helt suveræne klovne-flw-
ning med hans ekstreme fun-flyer lod
ikke et øjetørt, og S6ren Øshergfudfl4j
en meget flot opvisning med alt, hvad
man nu kan vride ud af en helikopter.
Søren var så uheldig, at en brændstof-
slange skruede sig selv løs med et mo-
torstop til f6lge, men den ordnede
Søren med en flot autorotation, en fin
landing og masser af klapsalver - godt
gået Søren!

Opvisningen blev afsluttet ved 16-
tiden med optagelsen af et stort grup-
pebillede af alle deltagere og efterføl-
gende uddeling af gavekort sponsore-
ret af AVIONIC til gutterne fra Falcon
og Sune fra Svendborg for deres mun-
tre og gode indslag med de små hidsige
fly.

Klubbens hidtil største og bedste
stævne fandt sin afslutning - forman-
den takkede afmed verbale roser til al-
le deltagere og udtrykte et ønske om at
se alle igen til Jumbo-stævne til næste
år.

Tak til alle forjeres deltagelse - det var
en dejlig rveekend!!

Ole Schou
BMK
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Stort helikoprertræf
på Siællond.

Da JOSTI-HOBBY holdt sit første af
tre helikoptertræf i 7997 - denne gang
hos NFK (Nordsjællands tr)ernsty-
rings Klub) - havde vejrguderne be-
stemt sig for et fint flyvevejr på de to
stævnedage, d. 31/5 og 1/6.

Der var til stævnet tilmeldt 25 heli-
kopterpiloter - og NFK's baner var vir-
kelig trimmet til opgaven - så alle de
ydre omgivelser var i orden.

Alle piloter og dommere mødte op
med godt hum6r, og der blev første dag
fløjet 3 runder i SPORT og 3 runder i
POPULÆR - den sidste med mange
nye deltagere. Der blev derfor under
vejs taget tid til at gennemgå de enkel-
te Øvelser i POPULÆR, så der var sik-
kerhed for, at alle var klar over, hvor-
dan de skulle fl;wes. Endnu har ingen
dommere jo fået undervisning i, hvor-
dan POPULÆR og de nye øvelser i
SPORT skal flyves, så en fælles gen-
nemgang var positiv for både piloter og
dommere.

Ligeledes blev der på den første
stævnedag plads til en del fri flyøring,
hvor der blev vist forskellige spænden-
de ting; bl.a. viste Jesper S. Petersen,
hvordan han klipper gtæs med sin lille
Shuttle helikopter på ryggen.

Den næste dag, søndag d. 1/6, blev
der fløjet FAI i 3 runder, ind imellem at
der blev fløjet på VARIO-CUP mix ba-
nen - en spændende bane, som gav al-
le piloter nye udfordringer - et par pi-
loter havde desværre så store proble-
mer med deres modeller efter en
prøveflyvning, at de ikke var flyweklar
til selve konkurrencetne - ret ærgeligt,
når man er nået frem til flyvepladsen.
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Y Der blev sloppet of i pauserne under heli-kopter-

træffet på Siællond.
Farrei,st ses Jon Olsen, der fløiVARIO Kobold. Ved

stden of hom står Jesper S. Petersens helikoptere;

iorresl med sf lernen er der en VARIO Kobold ned tu-

r;rg:uC-:yr i en krop lovet of heli'pilof Søren Ni/s-

scn. t,Faic: lørgen Øllgord)

L
]l
l-

.+16r*--''* t:L__-.*r*
L i:' cæ aa- aa' a- :: ::'.: ::"t"crtnger po VA-
( Ca-: - , ::-:- -: , ::':-:- ..-- '-=[ie en

si3. 13: :: :tr 3-Ja- '.':- :a'aa ^- ::e' irc,
l:ioei:':pp:: c; j:'-.:' --:;::' a :':--;:=:'
re og bedre ltl ot udnyne ienne fcrntn:'rE.
(Foto: Jørgen Øllgård)

NFK s heli-piloter gjorde et stort ar-
bejde under stævnet, for at alt skulle
fungere så godt som muligt, og der blev
Iørdag afben lavet et stort fællesbord
ude på selve flywebanen med grill op-
sat til fælles spisning, hvor alle hygge-
de sig i flere timer i den vindstille og
solrige aften.

Der blev til stævnet for de sjælland-
ske heli-piloter konkurreret om poka-

Helikopterpilot Jon Helweg-Møller får her overrokt sit diplom for deltogelse iVARIO-CUP'en of Jørgen Øllgård
fro Josti Hobby.

Jon fløi med VARIO mekonik i en Lockheed krop.
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lerne i JOSTI-HOBBY's Sjællandsme-
sterskab.

En tak til alle fremmødte piloter og
hjælpere ved stævnet.

PS: Det næste stævne blev holdt hos
OMF d. 26.-27.juli, og det sidste stæv-
ne finder sted d. 27.:28. september hos
NFK.

Heli pilot 3808

JOSTI-HOBBY's Sjællandsmestre
1997 blev:
FAI:
1. Henrik Rasmussen med egen mekanik i

FUTURA ROYAL krop.

SPORT:
1. Jesper S. Petersen med Vr\RIO Kobold i

krop.
2. Ole Skou Hansen med Vr\RIO Sky Fox i

Lockheed krop.

POPUL/ER:
1. Jack Lessel med VARIO Kobold.
2. Klaus Aarsholm med Vi\RIO Skv Fox.

Helikopbrtræffefs deltogere

Resultaterne foa konkurrencerne
i stævnet:
FA]:
1. Lars Jensen med Schliiter Futura SE
2. Henrik Rasmussen med egen mekanik i

FUTURA ROY,\L krop.
3. Stephan Wiese med Schltiter Futura.

SPORT:
1. Jesper S. Petersen med Vr\RIO Kobold i

krop.
2. OIe Skou Hansen med VARIO Sky Fox i

Lockheed krop.
3. Henning Hansen med Graupner Shuttle.

POPUI.]ER:
1. Jack Lessel med VARIO Kobold.
2. Klaus Aarsholrn med Vr\RIO Sky Fox.
3. Tloels Mikael Lund med Graupner IINI-

STAR 60.
4. Finn Sonne Schmidt med Vi\RIO X-T!e-

me.
5. Jan Helweg-Møller med Vr\RIO Sky Fox

i Lockheed krop.
6. Jakob Sørensen rned Vr\RIO Kobold.
7. Kaj Scheffeling med Vi{RIO Sky Fox-cub.

terniddag ankom de forste piloter.
som blev blev rist pa plads af folk fra
ICIF. og de kunne da knap nok nå at fa
pakket telt ud./kørt campingvogne på
plads, f6rend helikopterne var i luften!

E afpiloter fik ligeledes radiodebut
denne fredag aften, idet en afklubbens
medlemmer snarrådigt overtalte Fre-
derik Beck til at tage med ned til Ka-
lundborg Lokalradio og fremvise den-
ne fascinerende flyvning og samtidig
fortæIle lidt om den tekniske side af
flyvningen og helikopteren.Hermed en
herlig omtale og reklame for stævnet.
Tak til Frederik Beck.

Lørdag morgen kl. 07.30 var klub-
ben vært med frisk morgenbrød, hvil-
ket var fBrste rigtige lejlighed til at hil-
se på vores gæster.

Af tilmeldte piloter var der 2 I, der
fordelte sig således: FAI talte 7 piloter,
Sport 7 piloter samlt Populær 6 piloter
(desværre måtte Bente trække sig fra
aktiv flyrning pga. influenza). Det skal
lige nævnes, at i denne morgenstund,

VT\RIO-CUP:
1. Henrik Rasmussen med Graupner JR-

ERGO 50.
2. Jesper S. Petersen med Vr\RIO Kobold i

krop.
3. Klaus Aarsholm med V,\RIO Sky Fox.
4.Larc Jensen med Schltiter Futura SE.
5. Ole Skou Hansen med Graupner Shutt-

Ie.
6. Jan Olsen med VI\RIO Kobold.
7. Ttoels Mikael Lund med Graupner IINI-

STAR 60.
8. Arne Jensen med Vr\RIO Sky Fox.
9. Jan Helweg-Møller med Vr\RIO Sky Fox

i Lockheed krop.
10. Kaj Scheffeling med Schliiter Moskito.
11. Jack Lessel med VARIO Kobold m.m.
12. Finn Sonne Schmidt med Vr\RIO X-Tfe-

me.
13. Jørgen ØIlgård med Graupner LT{I-

STAR 60.
14. Jakob Sørensen med V,{RIO Kobold.
15. Lars Stripp med Kyosho 30.
16. Henning Hansen med Graupner Shutt-

le.
17. Stephan Wiese med Schltiter Futura.
17. Henning Porsby med Schliiter Futura

Tlainer.

kunne der ikke kun duftes frisk mor-
genbrød, men også en herlig duft af
grill, da vores "grillmester" Claus hav-
de tændt op i den store grill til afte-
nens arrrangement: helstegt pattegris.

Klokken nærmede sighastigt 10.00,
og samtlige piloter og dommere havde
efterhånden indfundet sig.

Klokken 10.00 var alt klar, (fadøls-
anlæg, grill, iskøler og computer star-
tet op), så efter en kort velkomst og
briefing var vi klar til selve flyvningen.

Hermed var grundlaget lagt for en
7ørdag med virkelig flot flyvning, idet
der denne dag blev fløjet 2 runder i aI-
le klasser.

Omkring middagstid slog effekten
af duften fra Claus' grill igennem, så-
ledes at vores anden grill med ristede
pØlser, rØde pølser og franske hotdogs
måtte producere på højtryk, idet der
indfandt sig en masse sultne piloter,
KMF'er og publikummer.

Lørdagens flyvning (konkurrence)
stoppede kl. ca. 17.00, hvorefter det nu

SM F3C

7.-8. juni

Det var med stol fornojeise, at vi i Ka-
lundborg Modelfl1-r-eklub kunne byde
velkommen til det sjællandske mester-
skab i FSC (helikopterr i iveekenden d.
7-8 juni.

Forberedelserne til selve stærryreda-
genc var da heller ikke uden betænke-
lige miner, da vi i den forste 7 døgns
prognose blev præsenteret for regn og
tordenbyger, men som ugen skred
frem, det hele ganske godt ud: Sol....
sol .... sol. Og det var iige præcis. hvad
vi fik. Masser af sol med temperaturer,
der i solen oversteg 30 grader C. Så
eneste ekstra konkurrence-parameter,
som naturen bød os på, var "frisk til
hård vind! Men hvad betød det for det
for garvede helikopterpiloterl Det gjor-
de bare konkurrencen sjovere" (citat).

Nok om vejret. Allerede fredag ef-

J/



var fadølsanlæggenes tur til at stå de-
res prøve... !

Området omkring vores store telt
blev nu forberedt til aftenens fæl-
lesmiddag, der som tidligere nævnt be-
stod af helstegt pattegris, kartoffel-
salat, salat og masser afkoldt fadøl og
rØdvin. Efter en herlig grill-middag,
hvor folk var i strålende humØr (Bente
var frisk igen), var der opvisning med
både fly, bil og helikoptere, der frk selv
den mest actionprægede James Bond
film til at ligne en Anders And frlm.
Opvisningen bød bl.a. på halsbræk-
kende biljagt med helikopter og van-
vittig (kontrolleret) flyvning med fast-
vinget fly og helikoptere.

Solen var gået ned (og næsten op
igen), førend de sidste gæster og
KMF'er gik i seng.

Nu er livet ubarmhjertigt (for nog-
le), for søndag morgen kl. 07.00 var
KMF igen vært med frisk morgenbrød,
og da var der også en eller to, der måt-
te sande, at fadøl fra Kalundborg ikke
var det rene havvand, selvom vi var
ganske tæt på fiorden - incl. mig selv.
Puha.

Efter morgenbord med masser af
kaffe var piloter og dommere ivrige ef-
ter at komme i gang, og kl. 08.00 blev
startskuddet givet til første flyvning.

S6ndagens konkurrence bød på 3
runder FAI, 2 runder Sport samt 2
runder Populær, og i samtlige runder
var der kamp til stregen, så intet var
afgjort førend sidste fly'vning.

Søndag blev præget af en dag med
flot flyvning og godt humør fra delta-
gere og KMF'ere ligesom der blev givet
flyveopvisning i middagspausen både
af deltagende piloter og af piloter fra
Dragsholm Modelflyveklub. Mange
tak til dem.

Udover at der var opvisninger og
konkurrenceflyvninger at se på, havde
publikum også lejlighed til at køre med

fiernstyrede biler fra Kalundborg Mo-
delhobby.

Denne dag havde vi også sørget for,
at alle på pladsen kunne få stillet både
deres sult og tørst, og det var også den
dag, hvor vores trofaste bargæst, Hen-
ning, indf6rte et nyt begreb i KMB
nemlig "autorotation til bardisken",
hvilket han efter masser af "indflyv-
ninger" klarede til topkarakter.

Stævnet nærmede sig afslutningen,
og som sagt var intet afgjorb før sidste
fl1vning, så spændingen blev først ud-
løst, da de sidste var landet.

Søndag kl. 16.30 blev resultaterne
så offentliggjort, og de var som følger:

MI-A:
1. Søren Østergaard 3938,92 point
2. Michael Nyegaard 3919,48 -

3. Kaj H. Nielsen 3784,67'
4. Lars Jensen 3526,47 -

5. Søren Jgrgensen 3360,32 -

6. Henrik Rasmussen 3353,09 -

7. Stephan Wiese 3033,61 -
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Sport:
l. Jesper Petersen 2980,50 point
2. Æex Kjeldsen 2906,36 -

3. Svend Plougstrup 2843,60 -

4. Ole Skov Hansen 2702,85 -

5. Arne Jensen 2529,95 -

6. Jan Rothe Olsen 885,04 -

Populær:
l. Claus Abildgaard 3000,00 point
2. Tloels Lund 2942,88 -

3. Frederik Beck 2717,71-
4. Jack Lessel 2381,47 -

Sjællands-mestre er dermed føl-
gende:
FAI-A: HenrikRasmussen
Sport: Jesper Petersen
Populær: Tfoels Lund

Foruden pokaler t11I.,2. og 3. pladsen
havde Statoil A./S sponsoreret f6lgende
præmier:
Et par Rayban solbriller til fgrsteplad-
sen i alle klasser.
Et Gl. Dansk-sæt bestaende af GI.
Dansk og Jerr-r'can til andenpladsen i
alle klasser.
To hvidvinsglas fra Præmienclub til
tredjepladsen i alle klasser.
Herudover rødvin, der ved lodtræk-
ning blev givet til:

Henrik Rasmussen (FAI)
Ole Skou Hansen (Sport)
Henning Hansen (Populær)

KMF ønsker tillykke til ovennær'nte
og vil gerne takke alle deltagere der
var med til at give nogle perfekte ram-
mer til et stævne med masser af flyv-
ning uden uheld, godt humør og gode
oplevelser.

Søren Søholt.
KMF

Vivilrqkke
Kalundborg Modelflyveklub for et godt
stævne. Der var giort et stort stykke
arbejde. Alle var af huse for at hjælpe
til. Der var et godt miljø, og lgrdag af-
ten hyggede vi os med en perfekt grill-
stegt pattegris. På et tidspunkt så det
ud, som om "Claus-kok" blev grillet li-
ge så meget som grisen, men han over-
levede da, og det er vi glade for, da Ka-
lundborg Modelflyweklub allerede har
Iagt billet ind på Sjællands-mesterska-
bet igen i 1998. Det glæder vi os meget
til, da vi alle var meget tilfredse med
stævnet!

Som en pilot sagde, da jeg fortalte
ham, at vi skulle derop igen næste år:
"Det bliver nu svært at leve op til det,
de lavede i årll"

Så endnu en gang: TAK Kalund-
borg, og på gensyn i 1998!

På sUringsgruppens u e€ne

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflwning med radiostl-rede
modeller. Årskontingent er kr. 310,-.

Ved indmeldelse skal der altid betales
et fuldt årskontingent. Indmeldelsesgebg
er 25,- Medlemmer, som indmeldes i årets
sidste halvdel, vil automatisk få oversky-
dende beløb refunderet i næste års kontin-
gentopkrævning.

RC-unionens hjemmeside på Internetter:
http://ww.rc-unionen. dk

Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., formand.
Tlf. + Fa-x: 59 32 71 40.
Arild Larsen, Mf. Århus, næstformand,
Jørgen Holsøe, KFK.
Jørgen Kaae Hansen. \lf. Arhus.
Erik Nymark. Sonderborg XIfk.
Steen Hoj Rasmussen, SMSK.
Jens Larsen. Østjysk llfk

Eliteudvalget:
Steen Hoj Ra,.mussen
Tjomehusene 20. 2600 GlostruP
Tlf. + Fa,x: 43 45 li 44

Styringssgrupper:
Kunstf'lyuning:

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

Suæuemodeller:
Jan Hansen
Arnkilgade 50, st.tv, 6400 Sønderborg
tlf.74 42 94 94

Shalamodeller:
Leif Poulsen
Neptunvej 38, 87 23 Løsning,
tlf.75 65 r7 7l

Helikoptermodeller:
Renthe Nielsen
Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg
tlf.75 88 54 54

Sportsfly'veudvalget:
Torben Møller
Hjuiets Kvarter 262, 5220 Odense SØ

t]f. 66 15 58 69

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

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

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4. 4262 Sandved
t]f. 53 75 67 02
Tlf. tid: alle hverdage mellen
kl. 17.00-19.00

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 LYstruP
tlL 86 22 63 19
telefax 86 22 68 67
Giro 3 26 53 66
Tlf. tid: Mellem kl. 16.30 og 18'30
Torsdag dog til kl. 19.30
Lørdag og søndag LUKKET



STÆVNEKATENDER 1997

Kunstflyvning
76-1718 DM. Haderslev Modelflyve Klub.

H. J. I{dstensen. Tif. 74 52 62 85.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

20-2719 NFK Cup. Nordsjællands Modetfllwe KIub.
Finn Lerager. TIf. 42 27 86 06.
Klasser A, B, C og X.
Udtagelse til EM 1998.

Udenlandske konkurrencer F3A
2918-619 \fX,I FSA. Deblin, Polen.

Tom Jakobsen. Tlf. 43 52 45 52.
Klasse A .

Begrænset tilmelding, ingen ledige pladser.

Helikopter
16-77/8 Jysk Mesterskab og DM i Veerst, Falkon.

Ttf. 75 88 54 54.
27-2819 Helikopter T!æf, NFK, Jørgen Øl.gaard.

TIf. 47 38 15 69.

Udenlandske konkurrencer F3C
4-14/9 VM. Tlurkiet.

Ttf.75 88 54 54.

El Flyvning
9-10/8 Eltræf Populær, Falkon.

Arne Lervad.

Skala
918 Skaiatræf, Viborg RC. Henrik Sommer,

T]f. 86 67 64 64.
23-2418 DM Skala. alle klasser. Sandmosen/Jvlland.

Bjarne Pedersen. Tlf. 98 24 08 07.

Udenlandske konkurr-encer
3018-7/9 \\tI F+J. Jet modeller. \\-roughton. Airbase. UK.

Stig Andersen. Tlf. 86 28 54 25.

Svæveflyvning
10/8 2m. International Postkonkurrence i 2m.

S.M.S.K. Sjæliands Modelsvævefl1we KIub.
Morten Munkesøe. Tlf. 43 62 46 69.

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

John Rasmussen. Tlf. 86 54 23 00.
Udtagelse til NM 1998. EM 1998 og VM 1999.

24/8 RESERVEDAG.
23-2418 2m. Danmarks Mesterskab i 2m.

Arrangør søges.

5t10

2m. Borup-2m. Borup Modelflywere.
Jens Peter Jensen. TIf. 57 52 64 74.
RESERVEDAG.
F3B Danmarks Mesterskab i F3B.
Nordsjællands Fjernstytings Klub.
Bo Kristensen."llf.42 86 80 43.
Udtagelse til NM 1998, EM 1998 ogVM 1999.
F3F Danmarks Mesterskab i F3F.
Nordsj ællands Fj ernstyrings KIub.
Brian Dyhlmann. Tlf. 45 93 95 73.
F3F Sjællands Mesterskab i FSF,
Nordsjællands tr)ernstyrings Klub.
Brian Dyhlmann. Tlf. 45 93 95 73.
Udtagelse til NM 1998 og Viking 1998.
RESER\EDAG.

Internationale Svævefl5rve konkurrencer
22-2418 F3B Nordisk Mesterskab i F3B, Finland.
\3-27/9 F3B World Ær Games VM F3B, Tlrkiet.
26-28/9 F3B Oktoberfest Pokalfliegen, T)'skland,

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

Andre aktiviteter
21-23tLL Hamburger }Iodellbau Tage. Hamburg Messe.

Jungiusstrase 13. 20355 Hamburg.

Øvrige arrangementer
8-10/8 Hybbyflywer-weekend,/opvisning, Dragsholm,

Peder G. Pedersen. Tlf. 53 45 24 7G.
9-10/8 Molbo-tæf, MFA, V. Æling.

Kurt H. Pedersen. Tlf. 86 29 40 7L18611 64 00 af.
9-10/8 Fan- og turbine-træf, Holstebro.

Stig Andersen. Tlf. 86 28 54 25.
9-10/8 Hirobo-Cup, Fredericia.

Axel E. Mortensen. Tlf. 98 52 02 ES.
16/8 Hyggetræf, Vestsjællands RC,

Tboels Andersen. Tlf. 58 26 55 87.
30-31/8 Jubilæums Hyggetræf, Sønderborg.

Hans Chr. Rokahr. Tlf.74 42 07 46.
74/9 Modelflywedag, NFK, Kim Forsingdal.

Tlf. 48 70 78 74.

24/8

7/9
30-31/8

6-7/9

4/70
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Orientering frq RC-unionen

Nye klubqdresser

To klubber har ændret kontaktperson:

Vestsjællands RC-Klub
toels Andersen, Havrevænget 7,
4293 Dianalund, tlf. 58 26 55 81

Skive Modelfly'veklub
Kristen Rønne, Brårupvej 47,
st.th. 7800 Skive.

Udgåede klubber

To klubber er slettet af klubfortegnelsen,
dels p.g.a. manglende flyveplads, men også
p.g.a., at de ikke længere havde de nodven-
dige 5 medlemmer i unionen:

Radiofl yveklubben Skala
RC-Klub HappyLanding.

Sidstnævnte er erstattet af:

Hadsund Modelflyveklub
Preben Baier, Harhøjvej 5, 9560 Hadsund.
Tlf.98 56 63 19.

Certifikqter:

A-certifrkater:
1333 Erik W. Hansen, Østbornholms Mfk.
1334 Allan Bøgh, Sydkystens Mfk.
1335 Iver Højberg-Jensen,

Sydkystens Mfk.
1336 Brian Poulsen, Sydkystens Mfk.
1337 Laust Petersen, Østjysk Mfk.
1338 Mick Vilstrup, Storkøbenhavns M{k.
1339 Gunnar Løkke, Mfk. Take Off
1340 Kasper Holger, Køge Mfk.
1341 Torben Dehn, RC-Ørnene
1342 Jesper Agentoft,

Storkøbenhavns Mfk.
1343 Holger Morgen, Storkøbenhavns Mfk.
1344 Jacob B. Jensen, Sæby MIk.
1345 Johnny Kristiansen, Sæby Mfk.
1346 Thomas Larsen. Sæby Mfk.
1347 J ør gen Yester, Bastrupflyverne
1348 Benny Påskesen, Kolding RC
1349 Michael Bluming,

Storkøbenhavns Mfk.

H-certifikater
048 Alex Kjeldsen, Silkeborgegns Mfk.
049 Henning Hansen, Den Røde Baron

LøsI oq fqsf frq
sekreiåriotef

I skrivende stund er vi 2882 medlemmer.
Herafer 190 i restance. B1andt restanterne
er der flere, som er medlem afen klub - så
derfor anmoder vi klubberne om at under-
s6ge om jeres medlemmer har betalt. Kon-
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taktmand./formand kan rekvirere en med-
lemsliste i sekretariatet.

Lige op til deadline modtog vi i sekretaria-
tet flere håndskrevne referater. Det er un-
derligt, at man sender et håndskrevet refe-
rat, og at det lige nøjagtig når at komme til
deadline. Stævnerne var alle afholdt i maj
måned, sa der havde været mulighed for at
skrive det på PC'er og med diskette.

Venligst, send materiale maskinskrevet,
dog helst pa PC'er og med diskette.

Kluborientering nr.
7 /97 er udkommef

Fuldstændigt relerat er til:encit din klubs
kontaktmand.

Opfølgning fra sidste møde.
Der var flere punkter, som igen blev be-

handlet på dette møde.
Udstiilingsstanden bliver der stadig ar-

bejdet på, men de enkelte styringsgrupper
er noget langsommelige til at komme med
materiale.

Det blev besluttet, at restoplaget afjubi-
læumsplakater, når lageret afudgåede teg-
ninger er opbrugt, vil blive sendt til nye
medlemmer.

Video til ungdomsskoler mv. Der rund-
sendes i øjeblikket en video til gennemsyn i
bestyrelsen, hvorefter sagen diskuteres
igen.

Det palæg. man fik fra repræsentant-
skabet om at undersøge mulighederne for
oprettelse af et modelfllwecenter, blev
sendt "retur" til forslagsstillerne med an-
modning om at præcisere, hvad ønsker og
behov går ud på?

Det blev besluttet, at Hobbyudvalget for
fremtiden hedder "Sportsflyveudvalget", og
at Sportsudvalget nu hedder "Eliteudval-
get".

RC-unionen har bestilt standplads til
Fllwningens dag den 17. august i Roskilde
Lufthavn.

Fra Eliteudvalget (Sportsudi'alget) op-
Iystes det, at KDA kontingentet er steget til
kr. 45 pr. medlem om året. hr-ilket i givet
fald ville sige, at RC-unionens kontingent
til KDA ville blive kr. 135.000 om året.

Flyuepladsuductlget:
Formanden orienterede om en sag, hvor 2
nærtliggende klubber er bler-et uenige om
frekvensanvendelse og fl1-retider. Det un-
derstreges, at RC-unionen ikke har noget
mandat til at gribe ind i klubbernes interne
forhold, men kun kan anmode de to klubber
om at frnde en 1øsning på problemerne.

Der er stillet sporgsmål orn, hvorvidt en
sikkerhedsrepræsentant skal have A-certi
fikat. Bestyrelsen oplyste, at A-certifikatet
ikke er et krav for en sikkerhedsrepræsen-
tant.

AI

Orientering
frå

helikopter-
styringsgruppen

Udtqoelsespoint til
Donriorksdresterskob

nården årligste runde er trukket fra:

FAI-A:
Gælder som utagelse til DM og landshold.

l. Søren Østergaard
2. Michael Nyegaard
3. Kaj H.Nielsen
4. Lars Jensen
5. Søren Jgrgensen
6. Henrik Rasmussen
7. Stephan \Viese

Sport:
Gælder ti1 DNI:

l. Svend Plougstrup
l. Jesper Petersen
3. Alex Kjeldsen
4. 01e Skov Hansen
5. Arne Jensen
6. Thomas Wiese
7. Jan Rothe Olsen
8. Erling Jensen

Populær:
Gælder til DM:

l. Frederik Beck
l. Claus Abildgaard
3. Troels Lund
4. Mikkel Petersen
S. Jack Lessel
6. Martin Jgrgensen
7. Bent Pedersen

1000,00 point
995,55 -

961,31 -
895,72 -
853,52 -
851,68 -
770,54 -

1000,00 point
1000,00 -
973,63 -
905,45 -
847,53 -
564,98 -
296,49 -
171,76 -

1000,00 point
1000,00 -
979,98 ,

804,18 -
793,03 -

762,38 -

762,38 -

Orientering fro
Svæve- og
El-styrings-

gruppen

EURO.TOUR

Jeg vil godt her fortælle lidt om, hvad
EURO-TOUREN er for noget.

Mange har måske set de flotte helsides
reklamer i de tyske modelflyveblade og
tænkt: hvad er mon det.

EURO-TOUREN er arrangeret af en
forening, som kalder sig CONTEST Fijr-
derkreis Modelsport, som består afen flok



aktive modelsportsudgvere, som har det
mal at gcle modelflS,vningen som en
sportsgren mere kendt i medierne og der-
med hos sponsorer.

At na det mål er en meget stor opgave.
Det fsrste, de tænkte på, var, at de måtte
arrangere en slags grand slam turnering
med pengepræmier, da det tit som hovedre-
gel er noget TV kanaler vælger deres ind-
slag efter.

Som tænkt så glort, så i 1995 arrangere-
de de den første EURO-TOUR i klassen
F3B med 5 konkurrencer i T)'sk1and.

I 1996 frk man også F5B med i proglam-
met, og man udvidede antallet af konkur-
rencer til 7 i F3B klassen.

I år er HLG klassen også kommet med,
og antallet afF3B-konkurrencer i touren er
oppe på 12 fordelt i Tlzskland, Sverige, Eng-
land, Frankrig, Østrig, Schweitz og Italien.

I F5B er der 5 konkurrencer, fordelt på
Tlskland, Schweitz og Øsftig.

I HLG er der 11 konkurrencer i TVsk-
land og Østrig.

Man betaler 25,- DEM. for at være med
i EURO-TOUR'en, og der er så penge-
præmier til de 3 fcrste i hver konkurrence.

Ved den sidste konkurrence laver man
så en endelig placerir.rg ved at tage de 3 bed-
ste konkurrencer ftn'hver pilot. son-r er til-
meldt den aktuclle tour.

I F3B klassen. son er dtn <l:ss-. dcr.
har de hcjeste peliteDr.:n:ier-. c,r cler. r-r-cj
hver konkurrence .10().- DEII til nr.1 . 2|r_r.-
DEM til nr.? . og lr.)U.- DEU tii nr.j.

I den endelige stilling gives der i F3B
1.200,- DEII til nr. 1 c,: 2 og irltrappende til
180.- DEI,I tii nr'2tt.

I især F;lB kl.:ssen har. nan mærket en
stærk stigning i artaiiet :rf FBB pitoter til
konkurrencerne r-undt onr i Europa efter
ianceringen al EURO-TOL R ideen. Til Ok-
toberfestpokalfliegen F,lB i lldnchen, som
var den sidste konkutrur-.rr i -.uur.cn i [996,
var der således ikke mirdrr- end 150 delta-
gende piloter fra det mestc. ai Europa, og
sågar en enkelt deltager ira Ek.-.tcrinburg,
som ligger på den anden siie .:l Lralbier-
gene i Rusland (han kcrte i bijl .

Til de andre F3B konkurr..nLr!. i,,rtn.ler
der mellem 50 og 100 deltagerc.

I 1996 deltog vi fra Danmar.k meci -1 pi-
loter i F3B-touren. I år deitager ii me d 6 pi-
loter i denne tour.

CONTEST Fcjrderkreis }lodeispor.t er.
også på Internettet på adressen :

http://www.rcforum.de/contest. Pa denne
homepage frndes altid de sidste n;-e resul-
tater og facts om EURO-TOUR'ene.

Jan Han-"en

lndbydelser

DM F3A

16.-17. august

Haderslev RC indbyder hermed til DM i
kunstflyvning i klasserne FAI, A-klassen,
B-r-rordic, C-klassen og X-klassen (stormo-
deller) pa vores modelfllwepiads syd for
Haderslet'-.

Briefing er lordag kl. 10.00
Der er mulighed for at campere fra fre-

dag formiddag. Der er vand, toilet og el på
pladsen.

Der vil blive afholdt fællesspisning lør-
dag aften.

Tilmelding senest søndag den 10. au-
gust til:
Hans J6rgen Kristensen tIf.74 52 62 85,
eiler Ole Kristensen, tlf. 74 53 08 64 med
oplysning om navn, hvilken klasse du fly-
ver i, RC-nr., klub, kanal samt antal til
spisning lørdag aften.
Vel mødt i Haderslev RC

Kom og flyvt

16. aus.isr

I \-estsjællands R;C Klub holder vi en helt
uformel fl_rr.edag/nabotræf, hvor det kunne
v€ere rart at se og snakke med r/c-piloter
fra andre klubber. Derfor: Er du ung - er du
gammel - er du ny - er du gawet - Æle er
velkomne!!

Kom og flyv med os lørdag d. 16. au-
gust. Vi må flywe mellem klokken g og 22.
Der kan købes ø1 og vand, klubben giver
kaffe/te. Grillen kan ogsa sættes i gang,
hvis der er interesse for det - tag dog selv
kød og tilbehør med.

Vi håber at se rigtig mange afjer!
Kontaktperson og kgrevejledning ved

Tt'oels Andersen 58 26 55 81

Flil|ftnrær 
hos

FALKEN inviterer hermed til el-hobbytræf
lordag den 16. august med reservedag søn-
dag den 17. augrrst.

Der er efterhånden mange, der fl1wer
med forskellige el-modeller, der ikke bygget
for at deltage i konkurrencer. Derfor har vi
i FALKEN valgt at afholde et træf for alle
disse modeller - skulle der komme nogen
forbi med en hot svæver eller anden kon-
kurrencemodel, er de dog også hjerteligt
velkomne, de får bare ingen mulighed for at
konkurrere med andre, da dagen står i hyg-
geflr'vningens tegn.

Fra tidlig morgen til sen aften håber vi,
at luftrummet over vores plads vil summe
lystigt af elmodeller af alle typer. Selv har
vi piloter. der flywer med store og små ter-
miksvævere. en- og flermotorede skalamo-
deller og rene sportsmodeller; men vi glæ-
der os meget til at se. hvad andre går og sy-
sler med.

Så mød op pa FALKEN's plads ved Fug-
lebjerg, og vær med til at gøre klubbens
første el-hobbytræftit en god dag..

Pølser, ø1 og vand kan købes tii rimelige
priser.

Tilmelding er ikke nodvendig, men op-
lysninger kan fas hos Poul lløller på tif. nr.
20 26 10 53 eller Arne Hansen på tlf. nr. 55
45 30 86.

Termik i AMC

17 /B og 2019

AMC indbyder til de første offrcielle F3J
konkurrencer i DK; den ene søndag d. 17.
august og den anden lprdag d. 20. septem-
ber. Begge dage er der briefing kl. 10.00,
hvor vi vil gennemgå reglerne og offentlig-
g6re flyvegrupperne. Startgebyr er kr. 30,-.

Hvis der bliver brug for en reservedag,
bliver det søndag d. 21 september.

Kort fortalt går det ud på at flyve så lang
tid som muligt inden for l0 minutter. Start
og landing skal også foregå inden for de l0
minutter. Landingen skal forgå så tæt på et
punkt som muiigt, og til starten bruges der
hverken spil eller gummitov, men udeluk-
kende løbestart med en 150 m lang line. Til
dis-*e to konkurrencer stiller AMC i samar-
be-jde med SSG 4 lobeliner til radighed.

Hvis du vil har-e mere at vide om F3J-
regiement. -ca ring.

A-\IC's fln'eplads ligger meliem Lystrup
(NØ for Arhus) og Grenåvej - lige efter
lodsepladsen, når du kører fra Grenåvej
mod Lystrup.

Tilmeld dig til Erik Dahl Christensen på
tlf. 86 10 54 B3/email: edac@udd.aardas-
sem.dk, senest onsdag før konkurrencen,
og oplys kanal- og OY-nummer. Dvs. at du
skal tilmelde dig senest d. 13/8, hvis du vil
deltage i konkurrencen søndag d. 1718, og
senest d. 17i9, hvis du vil deltage lørdag d.
2019.

Hvis der er en eller flere piloter, som du
meget gerne vil have til at hjælpe dig under
konkurrencen, vil det være en stor hjælp,
hvis du oplyser det ved tilmeldingen.

DM 2-mefer 1997.

23.-24. august

Holbæk Modelflyveklub indbyder hermed
til Danmarksmesterskab i 2.meter svæve-
fllwning den 23. og 24 august på Holbæk
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Deltagerne t et Euro-Tour orrongement.
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Modelflyweklubs bane, beliggende på Hol-
bæk Fælled ved Oldvej sydøst for Holbæk.

Stævnet starter lgrdag d. 23 kl. 12.00
med briefrng, hvorefter vi går i gang med at
fly've til kl. 18.00, og om søndagen starter vi
igen med flyvningen kl. I 0,00, så de over-
søiske deltagere får mulighed for at køre
hjem i god tid.

Da der ikke er nogen faciliteter på ba-
nen i Holbæk, er der mulighed for at cam-
pere på Borup Modelflyveres plads, belig-
gende 400 meter nord for Kløvested en lille
landsby øst for Borup. Der er klubhus med
indlagt strøm; der er toilet der er også gulv-
plads, så hvis du har sovepose og underlag
med, er der en mulighed for at overnatte på
denne måde. (Det er en køretur på ca. 35
km. fra Holbæk).

For dern, som har lyst, holder vi fælles-
spisning lørdag aften i Borup. Det plejer jo
altid at være hyggeligt at være samlet med
andre modelflyvere og få byttet de nyeste
løgnehistorier.

Stævnegebyr kr. 75,- og evt. mad kr. 75.-
betales på stævnedagen,

Tilmelding bedes foretaget senest den
16. august til Siig Christensen 5343 7741
eller Jens Peter Jensen 5752 6474.

Old Mqn-Træf

31. august

Fem år er gået, siden MF "MUSVÅGEN",
Handest, 95oo Hobro første gang a{holdte
Old Man-T!æf.

Nu inviterer vi igen til et sådant træffor
gamle piloter; men seh{ølgelig er også 5rn-
gre årgange meget velkomne til en dag med
fri flywning.

Vi håbea tilslutningen vil blive lige så
stor som i 1992.

Der er plads til campering. Af hensyn til
placering af campingvogne bedes man ven-
ligst ringe et par dage før.

Big Lift vil være på piadsen til svævere.
Pølser og drikkevarer kan købes i klutr-.

huset.
Ert. tilmelding til
Erik Briichle
Tangkrogen 34, Sdr. Onsild
9500 Hobro
Ilf.98 54 44 37

DM F3F 1997

6.- 7. september

Nordsjæilands tr)ernstyrings Klub indby-
der hermed til Danmarksmesterskab i
skræntflyvning lørdag d. 6. og søndag d. 7.
september. Resultaterne tæller med til Vi-
king race 1998 og NM 1999.

Ved visse vindretninger kan det blive
nødvendigt at benytte skrænter med van-
skelige
fl1we- og landingsforhold.
Tilmelding kan ske til Brian Dylmann, tlf.
45 93 95 73 senest torsdag d. 4. september.

Startgebyr': kr. 50,-
Tilmeldte piloter vil blive kontaktet an-

gående flyvested og starttid på flyvedagen
mellem kl. 7.00 og 8.00.

Vel modtl

Elektro-populær i AMC

28. september

Arets r-el nok sidste populærkonkurrence
afholdes pa ^{t\IC's plads sondag den 29''9.

Der er briefing kl. 10.30.
Startgebyret er kr. 20.-.
Der flyves efter de danske populær-reg-

ler.
Tilmeld dig til Erik Dahl Christensen på

tlf. 86 10 54 83 eller via e-mail på
edac@udd.aardassem. dk

sM F3F 1997

4. oktober

Nordsjællands Fjemstyrings Klub indby-
der hermed til Sjællands Nlesterskab i
skræntfl1.r'ning lordag d. 4. oktober med
sondag d. 5. oktober som resen'edag. Re-
sultaterne tæller med til Viking race 1998
og NM 1999,

Ved visse vindretninger kan det blive
nødvendigt at benytte skrænter med van-
skelige flyve- og landingsforhold.
Tilmelding kan ske til Brian Dylmann, tlf
45 93 95 73 senest torsdag d. 2. oktober.
Startgebyr: kr. 50,-

Tilmeldte piloter vil blive kontaktet an-
gående flyvested og starttid på flyvedagen
mellem kl. 7,00 og 8.00.

Vel mødt!
Fro Old Mon+ræf{et hos MFK Musvågen i I 992.
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Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for model-
fl yvning med linestyrede modelf'ly.

Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aero-
klub (KDA) og F6d6ration Aeronautique In-
ternationale (FAI).

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

Medlemsskab kan også opnås gennem ind-
meldelse i en af de klubber. der er tilsluttet
unionen.

\rennere opll':ninger herom fås fia

Linestl rings Unionens sekretariat:
Henrik Bentzen
Hedegårdsvej 29, l.tv.
2300 København S

rlf. 31 55 40 7l

Unionsformand:
Niels Lyhne Hansen
Corrnsvej 14

7080 Børkop
tlt. 1 5 86 62 19

Linestyrin gsredaktør:
Carsten S. JPrgensen
Tornhgjparken l3
922O AalborgØ
rlf.98 15 14 18

f ngdomsklubkontakt:
Fritz Steffen:en
Elmerej 25
4140 Borup
tlf.5t 52 68 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Almavej 8

92t10 Storvorde
tlf. 98 31 91 98

Sommerlejrudvalg:
Henrik Benzen
Melstedvej 6
2770 Kastrup
tlf. 31 51 44 l0

DM-udvalg:
Ole Bjerager
Kildegårdsvej 5

Slagslunde
3660 Stenløse
tlf.42 l8 38 87

PR-udvalg:
Åge Wiberg
Sgndergårdsvej 30
7400 Heming
tlt.97 2091 37



I niernqtionq I kon kurrencekq lender:
Dato.

16.-17. august
22.-24. augtst
23.-24. augrst
23.-24. august
5.-7. september
12.-14. september
13.-14. september
20.-21. september

4.-5. oktober

d. 17. august 1997

Sted: Herning modelfl_rleklub r-ed Hernins
flyveplads Skinderholm.
Tid: klokken 9.30
Pris: 75,- kr.

Du,/I kan komme allerede lordag d. 16/8 og
campere på pladsen.
Vi kan sa tilbl'de at have en grill klar og
saiaVflutes. Betaling for grilVsaiat bliver
separat.Kodet ma I seiv medbringe, da nog-
le foretrækker ungt kod. og andre kan
bedst lide en moden. sahig sreg.
Drikkevarer kan kobes pa pladsen begge
dage...

Tilmelding senest torsdas d. 1-1 3 til
Uffe Olesen 97 13 22 54
eller
Aage Wiberg 97 20 97 37

DM 97

På vegne af Linesfi'rings-unionen har Kjo-
ven forngjelsen af at indbyde til DII i
København i weekenden den 23. - 24. au-
gust.

Stævnet a{holdes på Amager Fælled, og
på pladsen vil der være mulighed for at
købe sandwich og div. drikkevarer. Der vil
være mulighed for overnatning og bad un-
der fast tag; man skal dog seiv medbringe
sovepose. el.t soveunderlag.

Forelobig tidsplan:
Lordag den 23:
1:1.00 \-elkomst m.r-.
13.i10 Konkurrencer
18.00 Siut pa indledende runder
19.00 Banket

Søndag den 24:
9.00 Konkurrencer fortsat

13.30 Finaler
15.00 Præmieoverrækkelse

Deltagergebyr: kr.125
Banket: kr.125

Sidste års hædrede vindere bedes medbrin-
ge de nypudsede pokaler.

Tilmelding og betaling senest den 11 au-
gust til:
Kjoven v / kasserer Ole Bjergager
Hollænderdybet 1, S.tv.
2300 København S.
Telefon 31 57 40 01.
eller:
Henrik Bentzen
Hedegaardsvej 29
2300 København S.
T]f. 31 55 40 71.
bentzen@datashopper. dk

WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP

The Looping Star, Grindsted, indbyder til
DM i Diesel Combat søndag den 14. sep-
tember på banerne ved Kolstrupvej.

Tidsplan:
09.30-10.00 Rundstykker og kaffe

Check in
10.00 Konkurrencestart
Ca. 15.00 Kaffe m. kage

Prærnieoverraskelse

Øl og vand kan købes på pladsen.
Startgebyr: kr. 50,-
Tiimelding senest den 7. september til
Bjarne Simonsen
TLf.753227 38

KM 97 Københqvns-
mesterskqbet

Sted: Amager Fælled
Dato: Søndag den 21 september
Tid: 10.00
Klasser: Æle
Startgebyr: Kr.50,-
Tilmelding: HenrikBentzen,

flf. 31 55 40 71,
eller

bentzen@datashopper.dk
Senest en uge før.

Sen-ering: Det sædvanlige: Ø1, soda-
vand. Gammel Dansk, kaffe og wienerbrød.

Høst Vest

Aviators modelflyvere indbyder hermed
alle landets modelflyvere til Høst Vest.

Klassser:
F2A Hastighedsflyvning
F2A-1A Minispeed
F2B Kunstflyvning
F2B-B Begyrderkunstflyvning
F2C Holdkapflyvning
G-Y Good-Year racing
F2D-D Dieselcombat

Tld: Søndag 29.september 1997 kl. 9.00
,Sred: Aviators baner, Hesteskoen, Aalborg
Startgebyr: Den latterlige sum af kr. 50,-,
incl. kaffebord, som betales på banen.
Tilmelding: Senest lgrdag 20.septernber kl.
15.00, på klubtelefonen 98 15 81 18 eller til

Ole Bisgaard, tlf. 98 13 86 55
Helgolandsgade 66
9000 Aalborg

Sted

Genk, BELGIEN
G1'ula.IINGARN
Untersiggenthal, SCHWEIZ
Vidreres (Girona), SPANIEN
Lugo di Romagna, ITAIIEN
Cascais, PORTUGAL
Rouilie, FRANKRIG
Landres (France)
LI]XEMBURG
Valladolid, SPANIEN

Konhurrence

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. - F2A, F2B, F2C
Open Internationai 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 Valladoiid
F2A, F2B, F2C, F2D

DM Diesel Combqt

I
I

I

Stævnekqlender for I W)7.
Konhumence
Hedeslag
DM
Høst Vest
KM
IløsLØst

Dato
17. august
23.- 24. augrrst
?? september
21. september
5. oktober

Sted
Grindsted
Amager Fælled
Aalborg
Amager Fælled
Amager Fælled

Klasser
DC F2D
Æle minus DC
??

Alle
Alle

lndbydelser

Hedesloo i
dieselcoilrbot
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Urttl, y u nings-lJ nionen

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl ywningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1996:
Senior 450 kr. 'l incl.
Junior 250 kr. ) forsikr.
Intro-medlem 150 kr, J
Abo. FF-NYT/ 250 kr.
MF-NYT 210 kr
FAI Licens 200 kr.

Fritflyunings-Nyt I Modelflyue-Nyf er unio-
nens offi cielle medlemsblade.
Meddelelser, forslag ti1 Landsmødet etc.

betragtes som værende udsendt til med-
lemmerne, når de har været offentliggjort i
medlemsbladene.
Modelflyt,e-Nyt udkommer i månederne fe-

bruar, april, juni, august, oktober og decem-

ber Fritfll,unings-N.yt udkommer efter be-

hov 4-6 gange årligt.

Unionens adresser
Formand Jens Borchirniu'

I(r'istett,sen
Skalbolglej -1. Rorth
8300 Odder
tlf. 86 56 07 54

e-mail: 100776. 1403@compuserve.com

Kasserer AllanTernholmJensen
Bredgade 80, 2. th.
6900 Skjern
tlf. 97 35 40 04

Næstformand Hugo Ernst
Ægirsvej 38
7000 Fredericia
tlf. 7 5 92 92 93

Økonomi- Karsten Kongstad
medlem Degnebakken 22

Vigersted
4100 Ringsted
t]f. 53 62 57 03

e-mail: karsten.kongstad@post3.tele.dk

Redaktør Simon Jonassen
Roustvej 214
6818 Arre
tlf.75 79 29 04

e-mail: sij@esbkomm.dk

Distriksleder FrankDahlin
\IEST Gjerager 7

6880 Tarm
tlf.97 37 24 42

Distriksleder HenningNyhegn
ØST Industrivænget 28

3400 Hillerød
tlf. 42 26 35 25

Udtagelses- PeterBuchwald(formand)
komite Jens B. Kristensen

Tom Oxager
Karsten Kongstad
Erik Knudsen
Ulrik S. Hansen

Materialer JørgenKorsgaard
Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt
T\iskland
tlf. 0049 4608 6899

Donsk Modelflyve Veteronklub
Tils ut.let Donsk Mode flyveforbund

v/ Erik Knudsen
Amagervej 66 . 6900 Skjern

Tlf. 97 35 17 67

Dqnsk Modelflyve
Veterqnklub
Klubben leuer og h.ar det godt. Den er godt i
gang med mange aktiuiteter - sit godt, at t'i
ihke har lruft tid til at fortzelle ont, huad der
sker. Det uil ui nu rttde lidt bod pa.

Udstilling of FJ'modeller.
Besoger ntan i somner \eterfl-rr-enu:eet i
Stauning. r'il man her kunne finde en fuld-
stændig udstilling af aile Familie-Journa-
lens nodeller. Alle 9 modeller er nybyggede
al klubbens medlemmer og vises sammen
med kopier af en del sider fra gamle Fami-
lie-Journaler, som det er lykkedes at finde
frem til.

Da klubben begyndte for 6 år siden, hav-
de vi ikke tegning til en eneste af modeller-
ne, så vores ihærdige eftersøgning har
båret frugt. Jeg vil i en senere artikel for-
tæ}le mere om udstillingen.

Der arbejdes også på andre udstillinger
- bl.a. en udstilling af Svend Greigs model-
l.er. Suend Greig var stifteren af Dansh Mo-
clelf'Lyueindustri. Klubben har ved hans død
i 1996 faet overladt en hel del tegninger og
b1'ggesæt.
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FJ-6 modellen, som slommer fro 1940, er bygget of
Erik Knudsen, som ses med modellen ved de sven-

ske mesterskober i 1996
FJ-6, son hor en spændvidde på 233 cm, er me

cei velflyvende og forsynef med fermikbremse. Det-

le er 'Lcriginolf, men obsolut nødvendigf for of for'

hindre bcrliyvntng iTernik. Modellen holdt i mange

år en donmorksrekord itiddlyvning på 76 minuner.

50-års iubilæumskonkurrence
I 1946 indførte man - efter forslag af Per
Weishaupt - i Skandinavien en fælles kon-
kurrenceklasse for svævemodeller, A-2 el-

ler Nordic-klassen, som den senere døbtes.
I 1950 blev klassen af FAI godkendt som

konkurrencemodel ved VM for svævemo-
deiler. Med meget få ændringer anvendes
kla-qsen også i dag ved \rNI - den hedder dog
nu FlA.

Poul Rosmussen v'tser ved Fredensborg-sfævnet sin nybyggede A-2 model fro t946 frem. Det var en of de oL

lerførste donske A-2 konsfruktioner.

\\ii . il'r i I

1-'r\11
\ l.il å



TOP.AKTUELLE NYHEDER
Nye servoer: Vægt 1 stk. 2 stk. 4 sil<.

Pico BB (10S) 285,- 540,. 1.000,.
Micro ll (18S) 225,. 420,. 800,-
Micro ll MG @S) 325,- 620,- 1.200,-

HITEC HS-85 BB (209) 375,- Velegnettil F5B modeller.

4-7 celles delta-peak lader 1-4 A (12V) 345,-

1-l2cellesdelta-peaklader'1-4A (12V) 685,-
4-l0cellesdelta-peakladerl-4A (12U l220Vt 745,-
OBSI Nu er der dansk vejledning med til Schulze laderene.

SiimpropPEPPOminiholliner Spv.1200mm 995,-
SimpropMBB|Tminihot-liner Spv.1478mm1.'120,"

Spv. 1683 mm 1 .295,-

Spv 1915 mm 1.475,-

Graupner BUSSARD færdig el.svæver Spv. 2000 mm 1 .285,-

Wonder)dXS(400Elektrofun) Spv 670mm 350,-
RETURN 2000 godmodig el.svæver Spv.2000 mm 475,-
StortudvalgiCNCbyggesættilspeed400/HLG lE 420,-

TopazFUNTASTICfærdigel-svæver Spv.1500mm 785,-
BD-S J (James Bond minijettil E.480) Spv. 1310 mm gg5,-

CATALINA PBY 6A (til 2 Eeed a00) Spv. 1 380 mm 1 .385,-
LIGHTNING P-38 (til 2 speed 400) Spv 1220 mm '1 .285,-

MoSOUITODH-98(til 2speed 400) Spv 1240mm 1.285,.
Fællæ for ovennævnte modeller er meget kort byggelid

Stort udvalg i elektromotorer, gear, propeller,
spinnere, switche, regulatorer, stik, akkuere,
ladere, kabel, samt øvrigt tilbehør.
Godt og alprcvel elektrotilbehør købes hos:

t I eetrie Jtg f,t t yL p mz nt
V/ Jan Abel, Sdr Jyllands A116 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Træffes bedst TlrsdagÆorsdag lra 17 .OO-21.00

RING EFTER GRATIS PRISLISTE

Klubbens kosserer Poul Rosmussen ses her i færd med ot give sin Kordo Wokefield fro 1937 de sidste om-
drejninger inden en sfort ved de svenske meslerskober i 1996.

i-

Konkurrencen afholdtes i juli 1996 i
Fredensborg og blev med skam at melde
vundet afen svensk deltager - Rune Teden-
ryd, som fløj med modellen, der vandt VM i
1952. Han fik den første inskreption i den
udsatte vandrepokal "The Weishaupt Nor-
dic Glider Crzp". Stærke kræfter er i gang
for at få den på danske hænder ved kon-
kurrencen i år.

Der sås også en del modeller fra det
første år, klassen eksisterede. Klubbens se-
kretær Poul Rasmussen mødte op med en
nybygget version af den model, som han
konstruerede og byggede i 1946.

Vi havde forøvrigt den store glæde, at
Per Weishaupt selv overværede en del af
stævnet.

SAM 1935 Donmork
Klubben er nu medlem af den verdensom-
spændende organisation "The Society of
Antique Modellers", der tæller ca. 3.000
medlemmer i USA og et lignende antal
medlemmer i den ørrige del af verden. De
forskellige klubber, som er tilsluttet, har
hver deres særlige SA-ll-nummer - vi har
valgt 1935, da det var året, hvor man på
initiativ af Per Weishaupt samiede de dan-
ske modelflyvere i Dansk Nfodelfll'ver For-
bund.

Organisationen udgiver et blad SAM
SPEAKS, som udkommer 6 gange om året.
Undertegnede sender gerne et prgvenum-
mer, så længe oplaget rækker. Send 10 kr.
i frimærker, hvis du er nysgerrig.

Svenske konkurrencer
En del af vore rnedlemmer deltager i sven-
ske oldtimerstævner med gode resultater.
Disse konkurrencer er store nostalgiske op-
levelser, hvor man møder gamle modelfly-
vevenner fra tidligere og genopfrisker gam-
le minder. l{en tag ikke fejl - der fl5r'es og-
så konkurrence på livet los.

For nylig vandt Arne Hansen A-2 klas-
sen i et svensk stævne. Arne var en afvore
A-2 eksperter fra tiden efter 1950.

RC Oldtimer svævemodeller
På initiativ af Niels Hassing flywer man i år
i denne nye klasse for første gang. Model-
lerne er "gamle" svævemodeller udstyret
med højst 3 servoer. Der vil blive fløjet 3
omgange efter de gældende "2 meter-reg-
ler".

Blodef "Oldtimer
Modelflyvernerr
udsendes 3-4 gange arligt og bringer ting af
modelfl5'ehistorisk interesse samt nrt fra
foreningens arbejde.

lndsqmlinq of qomle
modelflyvEtingi
Klubben har efterhånden indsamlet og op-
bygget en samling af gamle tegninger,
bøger, blade, motorer og modeller, som vil
blive bevaret for eftertiden.

Skulle nogen kende til sådanne effekter,
vil klubben naturligvis blive glad for en
henvendelse.

Kopier of gomle tegninger
Hvis nogen savner en tegning til sin første
model eller til den drgmmemodel, som man
aldrig fik bygget, men egentlig godt kunne
tænke sig at bygge nu - ja, så findes den
måske i vores kartotek.

Klubben hjælper gerne med en kopi til
fremstillingspris. Man kan henvende sig til
klubben, hvis adresse kan ses her på uni-
onssiderne.

Erik Knudsen

Køb din helikopter i ROTORDISC'EN
Fordi: ROTORDISC'EN vejleder sine kunder og vælger
varesortimentet ud fra mere end 25 års erfaring med mo.

delhelikopter.

- FOTORDISC EN kører med faste priser.

- ROTORDISC'EN lever reservedele fra dag til dag.

- Som kunde i ROTORDISC'EN har man ingen ufrivillige
pauser.

- ROTORDISC'EN har sin egen helikopterklub, hvor vi

holder FLY-lN og SEMINAR efter behov.

Rotordisc en har udviddet varesortimentet, se det på ln-

lernel, eller send 25,00 i frimærker og få tilsendt en kom-
plet prisliste.

Rotordisc'en er Skandinaviens største RC-helikopter
speciallorretning.

Påstand!
Vi har hvad du skal bruge til din helikopter.

ROTOHDISC'EN

Amlundvej 4.Lindeballe Skov DK-7321 Gadbjerg
Tlf. 75 88 54 54 Bil 2084 5454. Fax 75 88 54 95
wwwrotordisc.dk
E-mail:rotordisc@ infogrindsted.dk
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JUPI !!!
nYe modeller fra .{|OD=I!ECH&,ø.-mæ1,p'

ANGEL 24OO - spv. 240O mm,
m. krængror..... .........kr. 745,-
ANGEL 2EOO - spv. 280O mm,
m. krængror..-.. .........kr. 85O,-

Alle modeller er træIær-
dige og fint forarbejdet.
lageret er fuldt op -
spørg også efter tidlige-
re modeller.

Ramsherred 27 .Postbox 434
4700 Næstved . Fax: 53 63 24

Stort udbud i fiernstyringsanlæg
HITEC RAI\IGER II -

27 Mhz. AM, 2kanals kr. 576,-
40 Mhz. AM, 2kanals kt- 625,-
HITEC LYIIX - ratanlæg 27/4O Mhz.
AM, 2kanals m. Dual Rate
funktion på styringen ..............kr. 693,-/ 7 56,-
HITEC FLASH 4 PRO.CAR
4O Mhz. FM, 2 /4 kanaler m.
hukommelse for indstillinger
og 2 modeller... .........kr.1246,-
HITEC FI^ASH 5
35 Mhz. FM, 5 kanalem. hukommelse
for indstillinger og 2 modeller.............kr. 1 46O,-
Iader til sender-,modiageraccu medfølger
alle anlæg fra HITEC

MI,JIIIPLEX PROFI MC 3O1O CLUB EDITION
m. kanal 5 og 6, 3O memories, stopur
og accus ...................kr.4198,-

Forbehold t'ar udefra kommende orisændr:nqer.
trtkfeii cc uosorliie LJr:r

Senros i økonomiklassen
m. standard stik
Sportsline MAXI - 24O Ncm,/ 6V ....kr. 37O,-
Sportsline BLJIIV - 130 Ncm / 6V...kr- 225,-
Sportsline SPORT - 48 Ncm / 6v....kr. a5,-
Sportsline MII\II ..............................kr. I 66,-

ToPAZ TRAIIIER 4O - færdigmodel,
spv. 155 cm, inkl. .46 2 takt motor,
særdeles stabilt fly m. overskud
af trækkraft...... .........kr.1565,-

CESA - racerbåd, længde 1025 mm,
komplet m. 2x700 RST elmotorer ......kr. I 560,-
BAXTEK - racerbåd, længde 650 mm,
komplet byggesæt .....kr.11E6,-
Accus til sejlads 7 celler................fra kr- 248,-
og farten €r oppe på 30 kmlt

Mere for sjovt i sommerlandet !
KYOSHO TRACKER
1:10 2WD elmotor............................kr.1 lE5,-
KYOSHO HI. RIDER II
1 :10 2WD elmotor............................kr.1 185,-

HUSK !

Alle onsdage i au-
gust måned er butik-

ken lukket

Hverdage kl. 11.00 - 17.30
Lørdag kl. 10.00 - 13.00

vw000
MODEL - HOBBY
TLF. 53 73 66 22

FJERNSTYRINGSANLÆG
Fuuba:
4018 F r1 134s.00
,1040 F i6 1895.00

4050 SkyboltNYHED 1095,00

1050 FC-18 v3 3315,00

T{ODTAGERE
0911 FP,R |8 8Ch. 688,00

0915 FP-R 148 DP 8 Ch. PCM 1395,00

0913 FP-R rl8DF 8 Ch. FM 11s5,00

0950 FP-R 138DF 8 Ch. FM 793,00
0955 FP-R 138DP 8 Ch. PCM 119s,00

Vi kan også levere de fleslc komponenter til udbyg-
ning af dit Futaba anlæg. Forlang venligst priser på

anlæg og tilbehør fia Graupner, Multiplex og Hirec.

BYGGEMATERIALER
Andino halsaplader - sortiment 2235,00
(Antal/mm: 20/1.0 - 100/1,5 - 80/2.0 - 30/1,0 - 20/1.0
- t5/5.0 - 10/6.0 - l0/10.0)

Andino balsaplader lose:

L{]r l00r 1000 mm 6.25

l.(]x l00x 1000 mm
.1.0x100x1000 mm

5.0x100x1000 mm

6,0x100x1000 mm 14,00

10.0x100x1000 mn 17,00

Abrchi finer til Lck.. bcllædning ut .lumr inge.:

0.6x300x900 mm pr pl.

0.6x300r1200 mrn pr pl.

Letvægts ply:

7.50

9.00

10,00

1t,00
12,00

spv. 152 cm
rpv. 153 cm

'pr. I 1{ cm

:p\. lE5 cm
.pr. 129 cnt

rpr. I 85 cm

spv. 167 cm

921,00

696,00

895,00

17s0,00

927,00

998,00

1r20,00

spv. 175 cm

spv. 175 cm

180,00

350,00

170,00

375,00

180,00

325,00

195,00

69s,00

16s,00

285,00

125,00

320,00

110,00

180,00

200,00

415,00

22s,00

460,00

125,00

230,00

r80,00

510,00

145,00

230,00

t60,00

320,00

TEGNINGER-TILBEHØR
Brian Taylor:

SPITFIRE IA
Tilbehor

SPITFIRE XIV & XIX
Tilbchor

HI.RRICANF I\{K I
Tilbehor

D,H. N,IOSQUITO PR XVI
Tilbeh{tr

sP!

spv. llOcm 845,00

spv. 160cm 755,00

spv. 155 cm 950,00

spv. 195 cm 1215.00

spv. 229 cm 1815,00

SUPERCHIPMUNK spi.l62cni I'160.il)

rpv. 206 cm

GLOSTERGLADIATOR spv.l,l2cm
Tilbehor

CURTIS P-40e KITTYHAWKspv. 156 cm

3.0x3{)(1x600 mm

3.0r100x I 200mn

Soluilnr
Soluspan

Solarkote

Solmtex, + nye farvcr

Fibafilm

Litespan

Airspan NYHED

Solarcover NYHED
0racover

THE ULTIMATE

THE EXTRA 3()()

PIPER J3 CL'P

spr. li7 cnr

Tilbehør

CORSAIR FlU-I
Tilhehor

CORSAIR FlL-I
Tilhchor

HAR\:{RD 2 B

Tilbehor

HAR\ARD AT 6

Tjlbehør

P-51D MUSTANG

Tilbehør

spv. l5? cm

spr. 208 cm

spv. 2,10 cm

spv. 17,{ cm

spv. 175 cm

pr.pl.
pr pl.

pr. nr lia
pr. m fra

pr. rn fra

pr. m fra

pr. ark
pr ark

pr. ark

2m
pr. m fra

17,75

24,00

40,00

76,00

28,00

28,00

32,s0

13,s0

35,00

15,00

32,00

76,00

43,00

268,00

29,5{l

19,00

36,00

59,00

156,00

62,25

102.00

96,75

63,00

92,50

sp\.19.:(r llU5.00

NIOTORTII,BEHØR
Shfier,Krvan lli 240,00

Sullivan, 600 standard 337,00

601 de luxe 3?0,00

603 Dynatron 525,00
Power Panel Kavan 1 cyl. 262,00

2 cyl. 337,00
Robbe 1 cyl. 192,00

Hobico Auto Glo 317.00

Startaccuer Graupner l2v 9A 209,50

Hitec I 2v 7A 195,00

Gloderors llemme Dubro 147 37,50

srik Dubro kort 68,50

stik Dubro lang 89,00

hætte Karan nVlås 39,00

lerntiisl. Graupner n/stik 69,50

fjcmtilsl. 0S org. 49,50

Fuelpumpe: MFA l2r 96,00

Brændstofslange.silicone I m 15,00

10 m 135,00

Indflyvnings kontrolnål 0S 261,50
Sikkerhedskil til nåleskrue 75,fi)
Nylonfundarnentel 8 forsk. fra 12,00

Alu. fundamenter nvdæmp. Dubro fra 1l?,0

Foliejem

Cyano lim. tyk, middel, tynd 20 g

Ponal Erpres, hvid lim 120 g

Sullivan kabler pr. par fia
Glasvæv, 25-296 g/qm 2 qm fra

R&G Epoxy,/hærder 40 min. I kg

R&G Mini-EP 40 nin. 280 g

R&G Trennvoks 1000 ml

R&G Trennspray 400 ml

R&G Folicnrrcnnmittel 500 ml

R&G Grunder-voks 500 ml

FIRETAKT]\IOTORER
0S 26 FS Sury:,,
0S 26 FSD Sur.... r:::r:r.
0S 10 FS -s::..i
OS 40 FSD -\:r:.., ri:nrp
0S 18 FS 5:r".'
0S 18 FSD -\rri.;..,ntddmp.
0S 52 FS S:rp-,
0S 52 FSD Sun;:Jntdæmp.
0S 70 FS Suq:.'
0S 70 FSD Surla:'/nrdæmp.
0S 9l FS Suryarr
0S 9i FSD Surpasr/ntdæmp.

Ring og fa tilL'uJ pr rndre 0S motorer.

1150,00

1280,00

1515,00

1675,00

1715,00

1930,00

1890,00

2130,00
1935,00

2165,00
2300,00
2600.00

GRUMANN 6F-5 HELLCAT spr. 163 cm

Tilbehor

MESSERSCHN'IITT Bf l09F spv. 173 cm

TilbehØr

F0CKE-WULF FW 190 A-,lspr'. 153 cm 160,00

Tilbehøf 290,00

TRÆSÆT fra ca.750,00. 1200,00

Tilbehdr indeh.: Spinner, cowl, canopy.

LADERX-AFLADERI
Graupner:

TURBO 6 PLUS 6-7 ccl. l2l220v 407,00

TURB0MAT 16 l-16 ce]. l2l220v 765,00

CHARGE-A-N{ATIC 5-7 cel. 12v 295,00

Robbe:

Lader 5R 4-8cel. 220v 196,00

Lader 3 6-7cel. 220v 650,00

I-ader 6+3 4-l0ccl. 435,00

Lader MTC 52 2'l0cel. 220v 819,00

POWER PEAK 4-7cel. 12v 410,00

AfladeTPOWERPEAKTX-RX 168,00

A.P.J.SKALA MODELFLY
Nordvænget 12, 3520 Farum. tlf./fax 44 99 00 30

LEVERING OVERALT PR. POST
Åbningstider: Mandag-Tirsdag-Torsdag Fredas. 12.30-18.00 Onsdag og Iørdag cficr afralc.
Dcr tages lbrbehold lbr tryklejl, for udgåcde va(er samt endrins af afgiticr og valutakurser.

BYGGESÆT
FIåir:

PUPERTEER Biplan

\{ACN.,\TTI 1.,\ \{onophn
BAR0\ETTE Triphn
FOKKER DR1 Tiphn
SE-iA Bipl.n
CIiP TRAINFR
HARVARD AT 6

Kavan:

COLIBRI TRAINER
TRANSIT TRAINER ARF
Great Planes:

PIPER J3 CUP

PIPER J3 CUP

PIPER J3 CUP

Carl Goldberg:



Opslogstovlen
Opslagstavlen kan beny.ttes af bladets
læsere tii ikke-forretningsmæssige
købs- og salgs-annoncer for modelfly og
tilbehør til modelflyvning. 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.

Redaktoren får afløb for sine frustra-
tioner ved at slette alle former for ro-
sende omtale af de udbudte effekter, li-
gesom han forkorter med hård hånd,
hvis lejlighed byder sig.

Til gengæld er annoncerne gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal sen-
des til:
Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme
Annoncer til Opslagstavlen i næste
nummer skal være redaktionen i hæn-
de senest den 20. august.

Sælges: Ny OS91 Surpass m. dæmper, kr.
1.700.

Tom Hansen - 39 66 35 50

Sælges: Mini RC-helikopter (LHM.100)
fra USA i samlesæt, kr. 800.

Christian Ha.mm.er -

40 71 68 15 /43 45 68 15

Sælges: Nybygget fllweklar Boeing P26A
"Peashooter" (Royal), skalamodel, spv. 172
cm, forsynet med fabriksny 2-cytindret 4-
takts motor, Laser 150 Vee TVin. Ny Futa-
ba FP-R128 DF modtager, Dual Concersi-
on. 5 stk. nye Futaba S 3001 servoer. Kr.
8.000. Flyveklar Taxi 2000 (Graupner), spv.
200 cm, med Laser 75 4-takts motor, Futa-
be FP-R 128 DF modtager samt 7 stk. Fu-
taba S 3001 servoer. Kr. 3.000. Flweklar
engelsk biplan, spv. 123 cm, Enya 80 4-
takts motor, Futaba FP-R 118F modtager, 4
stk. Futaba S 148 servoer. Kr. 1.500. Futa-
ba FC-18 sender, kr. 1.900. Div. propeller,
Graupner multimeter/omdrejningstæller,
Voltmaster fra ACE, foliejern fra Speedmo-
dels, folietermometer, 2 stk. robtre ladere,
startkasse m. Kavan Power-panel og akku.
Samlet pris for hele flåden m. sender og alt
i tilbehør: kr. 12.500.

Suend.Erik Steenfeldt - 47 17 20 07

Sælges: Goldberg Extra 300 m. OS 120FS
+ div. Futaba sewoer, evt. m. PCM 1024
dobb. conr'. modtager. alt n1t, ca. kr. 8.000.

J. Anclersen - 86 21 02 32

Sælges: Hjemmekonstrueret SE-5A. sp\'.
225 cm se fIF\- nr.5 9{ . kr. 3.000. Sim-
prop resoror til 30 ccm motor. kr. t50.

Henrik Harnmer - 75 31 81 62

Sælgesr Multiplex FIESTA svævefly, spv.
324 eln, glasfiberkrop, ribbevinger m.
krængeror, en defekt bremse kan laves, god
til termik, F3J og flyslæb, kr. 800.

Steen Høj Rasmussen - 43 45 17 44

Sælges: Brugt Yoyo Funflier m. 7,5 ccm
GPA .46 ABC/FSR Magnum motor, kr.
1.350. Nyt Metterhausen resor6r til 30 ccm,
vægt 185 gram, kr. 450.

Claus Reinke - 74 47 47 19

Sælges: Flyweklar Fokker DR1 (se MFN
rl:r. 4196 s. 40) m. 62 ccm Titan m. 1:2 gear
samt 1:2,5, 2 modtagere, 2 akkupakker å
1400 mM samt alle servoer og ekstra pro-
pel, kun brugt 1 time, kr. 14.000. Har du en
45 km knallert, kan den gå med i handelen.
OS 160 Surpass m. elektronisk tænding,2
tændrgr, ny karburator, kr. 3.600. Webra
T4 15 ccm, ny rem, ny karburator, ommodi-
ficeret (karburator i topstykke), kr. 750. OS
35 ccm BGX 1, kun tilkørt, kr. 1.400. WMB
60 Aero 10 ccm m. potte, 2,3 hk, kørt 2 ti-
mer, kr. 300. Ny skalategning af Anderson
Kingfisher 1:4, spv. 2745 mm, kr. 200. En
del nye, tofarvede laminerede traepropeller
- hør på prisen.

Dieter Tøntme - 53 61 51 94.

Sælges: 1 Monsun, lar,vinget. 1 Progo,
hgjvinget. 2 lidt defekte Ekstre. 1 Graup-
ner Multi-oplader. 1 glØdestarter m. opla-
der. 1 starter. 1 Futaba Guldanlæg Fj m.
oplader. 1 Sanva FM-CV tr) m. oplader. 1

Graupner J/R 1008 u.anlæg. 3 ekstra mo-
torer. Dir'. hjul. propeller og servoer.

59 s2 4s 43 (eft. 17)
Sælges: Ombygget Futura kropsmekanik
til Youngbiood, 5 stk. 9201 senoer. DS
modtager, 15388 g1r'o. ECM fartregulator
måler på hovedhjul, diodekontakt, glasfr-
berblade, krummer + resopotte. U. motor
kr. 5.000. M Rossi motor kr. 6.000.

Stephan Wiese
Lunde Bygade 151,5450 Otterup.

Sælges: Ny, flyveklar X-cell grafit hetikop-
ter komplet med alt udstyr 056l sx motor
+ Hatoripotte , Prezo 2000 g7ro, 4 stk. 9202
servoer + Super High Speed haleservo,
PCM modtager. Kr. f2.000. Sælges evt.
med FC 28 V.3 sender komplet med pult og
vindskærm samt startkasse og hvad dertil
hører, i alt kr. 20.000.

Lars Knudsen - 75 82 51 07

Det er oltid en god id6 qt studere

MODELFLWE NYT'S
onnoncer, før du hondlerl

I
SæIges: Flyweklar Kosmo m. 10 ccm motor
og Multiplex 2020 computer-fernstyring,
kr. 3.000. Wayfare dobbeltdækker m. 6,5
ccm motor og Futaba fiernst1r.ing, kr.
1.800.

Boe Christiansen - 53 60 42 85

Sælges: Supercharter Trainer, spv 150 cm
m. OS 6.5 ccm motor. Jar-elin kunstflyver,
spv. 150 cm m. Rossi 7.5 ccm motor og reso-
nansrør. Hah,t færdigbygger -Fun Flyer",
spv. 140 cm, OS 5,9 ccm motor u. karbura-
tor. Powerpanel, 12 volt accu. elstarter, el-
fuelpumpe, senderpult, gloderorsklemme,
robbe 5 lader, aflader, brændstofdurk m.
filter,2 modtager accupakker og en sender
accupakke, værktØj m.m., startkasse m.
holder til fly,8 servoer, 2 stk. 35 mHz mod-
tagere, komplet FM 35 mHz type FII 314
senderanlæg fra Graupner og en masse an-
det udstyr'. Samlet pris: kr. 6.000. Fly sæl-
ges el't. separat.

Morten Bregendal - 19 14 27 75

BREV

Tidsskriftet Modelflyue
Nørrevænget 3
DI+57 62 V. Skerninge

Nvt



Tegn obonnemenf på
Modelflyve Nyf og få blodet 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 2 numre) er kr. 63,-
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 blade
Vi hor fået fremstillet nogle solide somlebind, der hver kon rumme
l2 numre of rtlodelflyve Nyf - oltså to årgonge.

Blodet holdes fost i somlebindet med metolklemmer - der skol
ikke limes, >hulles<< eller klippes for ot få blodene til ot sidde fost,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle fo lyst til det.

Somlebindene er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.
På forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyx.
De leveres i fem flofte forver - husk ot krydse of på bestillingssedlen
herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. slk.

Ekspeditionsgeby,
Vi hor desværre måitet 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. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

=/--\-.--\=\ll I\,/\./

MODELBYGGER

Kon c- 1,...: :r:d i hånden?

Vi søce' e- i 
'.gersnild

mode cygg=- -i o: bu[ke,
bøje, fi'e cj .3!e ' litonium

og ond,: a'.:'a' a 
='.

\o- c33 c'rciJcp: om of ud-

orbeioe model er og proto-

typer pd brillesteJ, udstil

lingsmoterioler o. lign

Prof il.

- Dygtig, fingersnild

håndværker

- Værksledserforing

Kendskob ti olm.

vaerktø lsmoskiner

- God til ot scmcrbelde

- Huriig iil ot omsætte

ide til virkelighed

Deio ljeorienteret

Dr .i to.rre o ro96 i

et speendende og udviklen

de miliø, hvor kreotivrtet og
effektivitet sættes høit.

Send en ve dokumenlerel
onsøgning meerket "model-

b.99elil 'indberg Op'
Design, Frichspcrken 40 C,
B23O Abyhøi Vedlæg evt

fotos of egne orbejder.

Vi skol hove din onsøgning
i hænde senest d. l,/9.

I
Hermed bestiller ieg:
[] Abonnement for resten of 1997

(i olt 2 blode),
pns kr. OJ,-

ll 

-stk. 

somlebind dkr.75,-
i forverne:
I blå a' gul -. grøn l) rød - sølu

I Argong 96, kr. 150,-
!- Argong 95, kr. 125,-
L Argong 94,kr. 125,-
f Argong 93,kr. 125,-
tr Argong 92,kr lOO,-

I Beløbet vedlogt i check

Følgende enkeltnumre (saet kryds) d kr 34,50:
Nr. I Nr.2 Nr.3 Nr.r' Nr.5 Nr.6

]986: I
1987:
1988: f n al t, il L-l'1989: t- n ir f I I
1990: f il n l. n L
l99l: l, ! il I ll I
1992:flnItf
1993:fIf!lfr
1994:-llL:fll
1995:lrL,-lllf
1996: I :. li .l X !
1997: L-l t l'l

Ved køb for under kr 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
på kn I 0,- til dækning o[ po*oudgifter Uden for Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

o

AJIR
Novn:

Adresse:

: :_iL

'11^ .riTl

, --. tt :iiL.rere

Postnr./by



ll.,n fi nd er D. vores
Kyosho-Top-Shops
i D a^^^a'^k !

Hobby st oppen
5ørensen
Ttoo veile
1IJ. 75 83 04 94

Hobby House
aooo Aarhus
1IJ. A6 12 00 62

Odense Hobby
5o|o'' adense
fiIJ. 66 t2 2t 04

Q^.
FdFUe og Hobby ÅIiørnec

Aalborg Hobby geryiee
9OOO Adtborg
1IJ. 9A tt ftt t5o^/
- LeiJ O. Iylottensen

9270 IndFUp
fIJ. 98 31 94 22

2840 Holte ^fIF. 02 42 01 17

Holte nilodellrobby

tI'f
Rodøvre Hobby w
2610 RodøuFe
nIJ. !t6 70 

'9 
04

rryrwoo&
4700 NæsAted
78. 53 63 24 10

o

r7:z{;T:

Og d.n ko v^t^er ga,v^'^nlerel e.^dn^ fl.r^e.!
KYOSHO Deutschland Nikolaus-Otto-Str.4 D-24568 Kaltenkirchen

lnfo-Hotline: 00494191-85713 (Mandag-torsdag: 14.00-17.A0) . e-mail: 1OlS7g.7l2@compuserve.com
h tt p : //to ky o we b. o r. j p/ ky o s h o



Super Sterman - 165 cm. lvlotor 2-takt
.60-.75,4{akt.80-.91 ...kr. 2035,-

4 takt 1.20-1.60 . . kr. 2350,-

CAP232 - 2 12 cm. Motor 2 takt 1 .5-
2.2.4-Iakl,1.80-3,00 ...kr. 2400,-

SUPEH STINKER 1 53 cm. Motor 2
takl l .08-1 .8 4 takt 1 .5-3.0kr. 2460,-

G-202184 cm. Motor2takt 1.08-1.05
4Iakt1.20-18.2 .......kr. 2225,-

EXTRA 300s 204 cm. Motor 2 takt
1.5-2.24LakI1.80-3.0 ..kr. 2299,-

CITABRIA - 206 cm. Motor 2 takt .60-

.754takt.65-.9'1 ......kr. 1699.-

Af-6 - 212 cm. Motor 2.takt ,80-1.20,

4k"

Pilatus84 ...........kr.
Foka4 .........,....kr.
ExperienceF3J .......kr.
4SW228,...........kr.
Tramper .............kr.
Grob340 ...,........kr.
Cheny 220 . . . . . . . . . . .kr.
Trainer400 ...........kr.
ASH26 ....,.........kr.
Solar UHU/celler. . . . .. .kr.
Sukhou .,............kr.

1285,-

1435,-

3250,-

2175,-

1638,-

2160,-

1725,-

1125,-

2199,-

1425,-

1 138,-

Extra 230
Cap21 .

Tucano .

BA Hawk
PhantomF-4.......

kr. 1025,-
kr. 995,-
kr. 1390,-

kr. 1475,-
kr. 1695,-

PiperJ-3 Cub 1/4 ......kr.
North Star............kr.
Enforcer .............kr.
ForceOne ...........kr.

1 196,-

2390,-

1399,-

1390,-

1 195,-
1 095,-
't 575,-

1 195,-

ESSENCE 2 meter svæver Kåret til
åretsSvæver .........kr. 430,-

1225,-

790,-

795,-

575,-

v/ Lars Korup . Ulspjlsager 1 .2791 Drag$,
Telefon 32 53 88 05 . Telelax 92 5A Ag 28

Hveøage nellen 18.30-20.00, samt weekenden 12.00-17.00

- ÅBENT FoR BEsøc EFTER AFTALE -
E-mail: 1 1 3062.2200 @comouserve.com

vi forhandler desuden varer tra'. Kyosho, Great Planes, slG, Proctor, Balsa USA, Hobbico.,.Solarfilm, williams, Lanier, Dynaflite, Goldberg, Dubro, cox, Apc,House of Balsa, Thunder Tiger, jamara, Krick, Aviomodelli, Tony Clark, nosii, Weiion, furrowesl, pica, ee;å;;ki", nrgus, flvir, o5-wdtbier, ys-ti,tororer.
Der tages forbehold for udefra kommende prisstigninger, valutakurser samt trykfejl.

ooo TTLBUD FFlAffiW#iMWffi ooo

FokkerDVll 155cm....kr.
Puppeteer 153cm .....kr.
SE5A 130cm .........kr.
Magnattila 153 cm .. . ..kr.
Hannibal 232cm ......kr.
FlairCUB lS5 cm .. . .. .kr.
Baronette 125 cm . .. . . .kr.

FokkerTRl-Plane DR1 . .kr.
SuperLightning .......kr.
Hooligan 137cm ......kr.

Stort udvalg i Flair tilbehør.

Ring efter katalog!!

HS-80 Micro-servo .....kr.
4stk.................kr.
HS-101 Mini-servo .... .kr.
4stk................,kr.
HS-300standard .,....kr.
4stk.................kr.
HS-301 BB ...........kr.
4 sik. . . . . . . . . . . . . . . . .kr.
HS-6058B ...........kr.
4stk................,kr.

Fås med FUT, GRAU, MPX stik.

925,-
799,-

765,-

599,-

1 075,-

880,-

795,-

1525,-

799,-

785,-

PrismTxppm ........kr. 1879,-
PrismTxpcm ........kr. 2165,-
Flash-S,4 servo, accuer .kr. 2265,-
F0cus4..............kr. g9g,-

265,-

999,-

215,-

7gg,-

110,-

399,-

145,-

520,-

325,-
1 199,-

x ir3 I ry

www.takeoff.dk

OS Max FS 120 S lll . . .kr. 3635,-
OS|\,']axFS52S .......kr. 2130,-
OSMaxFST0S .....,.kr. 2165,-
OSMaxFS9IS .......kr. 2495,-

Alle med dæmper.

OSMax40LA .....,..kr. 699,-
OSMax46LA ........kr. 720,-
OSMax32FX ........kr. 1147,-
OSMax46FX ........kr. 1278,-
OSMax6l FX ........kr. 1749,-
OSMaxl40RX .......kr. 3575,-
med krummer

561K ring/m. dæmper
S75K ring/m. dæmper
S90K ring/m. dæmper
52000-25ring......
G3250

. .kr.

, .kr.

, .kr.

, .kr.

.kr.

925,-
1045,-

1155,-

1440,-

1725,-

2095,-

1895,-

Disse lantastiske motorer findes nu på

det danske marked:

M120 RCring .........kr.
M1B0 RC ring .........kr.

Se omtalen andentsteds i dette nummer.
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Denne annonce viser udpluk af JOSII-HOBBY's store lager ...

\ tAFllcI--]
IrRotor-Syzstenre IJ- l.tli lStrcieh 

-lHELE VARIO PROGRAMMET

K0B0LD fast-iærdig helikopterkæner..................... kr.
X-TBEIVIE træner, ny mekanik.....................,............ kr.
SKY W0LE træner for 20 ccm, ny......,.......... .......... kr.
FLASH speed FAI krop

X-CELL 60, med ball kobling .. ......
X-Cerl OO, Gas Graph te (i'u f ber) . . ...... ..

XL-PRO 60. G'aph le FA

X-CELL 46. Graphite (ku f ber).......

JR ERG0 30, ny træner for 32 motor ,............. ......... kt. 2700,.
JRERG050, nytrænerfor46m0t0r....................... kr. 3250,.
JR SUPEBIO, ny træner, super mekanik kr. 10900,-
UNI-EKSPERT l\,1EKAN1K.....................................,.,, kr. 3350,-
UNI-EKSPERT l\,lEKANlK 2000. NY P80F........,... kr. 4990,-
UNI STAR 60lræner sæt........ kt.1027,-
ULTBA-STAB 2000, NY prof lræner....................,,,,, kr. 2200,.
JET BANGEB krop til UNI-I/EKANIK ....

IVEGA STAR FAI krop - ny..............,.......

8800
8700
8200
7008

1001

1004

1006

1010

4463
4466
4464
4450
4448
4451

4447

4452
4455

s3002
s2915
s2901
s2902
s2991

6210

4683

6217

6208

oz tJ

.''''',''.''''.'',,',,...'' kr

3300,-
8200,-
8100,-
2160,-

1822 OS l\,{AX 61 SFN lille top, 7H karburator.........,..... kr. 1500,-
1890 OS l\4AX 61 RX og SX NY TYPE, mere kraft........ kr. 2170,.
1821 0S[/4XFS914lakstm010r15ccm................... kr. 2396,.

RoSSI 861 HELI M0T0Rflere udgaver..........fra kr. 1100,-
ROSSI R67 HEtl M0T0B 5 porie. nytype.......... kr. 1995,.

R7261 NOVA FOSS C60 10 ccn HELI moior . . . .......... kr. 2540..
1607 0Skebi'a1cr7H....... ..........................kr. 620,.
1 857.20 0S kablalof 608 .... . . .. ......... kr. 970,-

NOVA R0SSI C60 kaburaiorislyret nal.. ,.,........... kr. 685,-
R0SSlgl0deror4-5-6......................................fra kr. 29,-

1682 0SgløderørtypeSfor2-takt................................. kr. 49,.
1680 0Sgløderørfor4-1ak1........................................... kr. 65,.
1659 0S gløderørsnøgle kryds...................................... kr. 38,.
1355 Gløderørskabe1GRAUPNER................................ kr. 50,-

ROSSI l0ccm udstødnin9er.........,..................fra kr. 399,-
VARIO udstødn nger... ..fra kr. 490,.

2800,1 AER0SYNC 2 olie, 1 111er...................................... kt. 122,-
2800.5 4ER0SYNC201ie,51iler...................................... kr. 410,-

lllETANoL5lleru/dunk...................,.,.,,.,............ kr. 40,-
NITRO 1 1iter...........,,,, ....., kr. 145,.

1636 GRAUPNERstorsuperstarter.......,....,,..,............ kr. 389,-

REFLEX helikopler- og flysimulator for PC 386 e Jer støtre,

incl ledning. Meget nalurlro, tilsluttes pr nterudgangen ,......., Kr. 2400,-

F1259 FUTABA servo 53003 ...... kr 115,.
F1117 FUTABA servo HELI 53001 ................................. kr. 175,.
F1257 FUTABA servo HELI 59202 ................................. kt. 415,-

F1264 F|TABAservoHELl59203,1lPlEZO.................. kr. 799,-
F1252 FUTABAminiservoS135..............,......,..,....,....... kr. 350,-
F1103 FUTABAservoSSlol ...... kr. 480,-
F1104 FUTABAservoS9l0l ...... kr. 585,.
F1201 FUTABA gyro G154 ......... kr. 799,-
F12A2 FUTABA gyro G153BB liniær ............................... kr. 1350,.
F12A4 FUIABA PIEZo GYR0 FP-G501 ,.,................,, .,,. kt. 2470,-
3285 GRAUPNEB PTEZO GYBO 2000.................. ....... kt. 2275,-
5140 GRAUPNEBPlEZOGYR03000ny..................... kr. 3290,-
3286 GRAUPNEB omdrejningsregulalor kr. 1303,-
3287 GBAUPNEBELEKTRo-HE11k0ntro1.................. kr. 1908,-
F4038 FUTABA SENDER F14 m/modt, og 1 servo ........ kr. 1199,.
F4040 FUIABA SENDER FC16 rn/modt. og 1 servo...... kr. 1875,-
F7040 FUTABASENDERFCISV3PLUSmodt.+3ser... kr. 3816,.
F8013 FUTABASENDERFC28V3ialukuilert ............. kr. 6990,.
F0906 FUTABAT\,10DTAGEBR.115ppr\,,l....................... kr. 591,.
F0925 FUTABAI\,40DTAGEBR-118PP|Vl....................,. kr. 719,-
F0950 FUTABA |\,4ODTAGEB R-138 PPI\4 ...,..,.,............. kt. 787,-
F0921 FUTABAI\40DTAGEBR-129PC1V...................... kr. 1350,.
F0955 FUTABAI\4ODTAGEBR-138PCM...................... kr. 1110,-

B0T0R top afdæknjng/håndstop 1ll UNI .............. kr.
B0BBE POWEB panel til l2 Voll ,........................ kr.
Lader universal med 5 udgange .,,..,.................... kr.

Stort lager af ti behørsdele t I HELIK0PTERE

46FS GRAUPNER HOVEDKATALOG 46FS 1996/97 ... kr
GRAUPNER IVINI KATALoG dansk 100 sider..... kr
B0BBE hovedkatalog 97/98................................. kr.

Vl/01 VARIO'S HELI KATALoG 6, ENGELSK n),1........... kr.

kr. 4700,-

kr. 4800,-
kr. 6900,-
kr 8500,-
kr. 5600,-

.... kr.

.,.. kr.

.... kr.

.... kr.

.. kr

... kr.

4600,-
6200,-
6900,-
2400,-
8100,-

kr.1461,-
kr.1711,- 1289

R6216
6426

o t,-
199,.
220,-

80,.
10,-

'100,-

100,.

[,40SKlT0 XXL, nyhed.................................... ......... kr.
FUTURA PRO t\,4EKANrK......................................... kr.
FUIURA TRA|NER.........................................,..., .... kr.
FUTURA RoYAL K80p.,.................... ..........,.......... kr
FUTURA SE TBAtNER. Ny....................... ........... . kr

GRAUPNER KADETT 25 rN/MOtOr 4,1 CCM

V lgerang 120 cn
GRAUPNEB TRA NER 40 for 6,5 ccm motor
V nge'ang 1d0 cn
GRAUPNER TRA NER 400 for 6,5 ccm motor
V rge'ang 162 c.l
GRAUPNEB TRAINER 60 for 1O ccm rnolor
V nge'ang 180 ca
GRAUPNER GYPSY lor 6.5 ccm motor
Vinge'alg 150 cn

401 VARI0GFK(glasfiber).....,.,.,,,.
403 VnntO UWO"gtast Oei Srmri.......
410 VABIo 3-D acrobaric.
34/6 VABI0 halerotorblade cFK rode......
34/10 VAB 0 halerotorblade sorte glasfiber
4682.59 D asr r fa e oro'0 aoe nElM

0S l\4AX 40 LA blå 6,49 ccm m/gløderør...... ... ......... kr
OSI\,4AX46LAblå7,64ccmm/gløderør... ... ....... kr

29,- spark,16C0-

7'' 6204 cRAUPNERJU52EI-skatamodetioi

,1,- 4x400speedmoto'e'spænovccie15O0r-

l;' sparkr.110.-.............. ................ kr 798..

:;' 4677 GRAUPNEBTAXISPOBT,--::r,e'-edspænd-

);'_ vidde1600mn sparh'.225.-... .... kr. 1185.-

id:. 6209 cRAUPNEB KADETT r0 -:r r::c'-:srod1 ig

Sq.- soar kr. 225.-........... kr. 1075,-' Gd454GBAUPNEBI-e no::e:,':l: u\ -era"k
2235,- SLI!|L|\E60.:pe'r'5:l- kr. 1040,.

V8009 VARIo SKY-FOX F:L (0?;ER komp et byggesæt

664,-
882,-
808,.

85,-
111 -

67,-

630,.
630,.

1885

1888

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

1678,-

'1122,-

987,-

1303,.

1 158,"

JOSTI - HOBBY
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Tlf. 47 38 15 69 - Fax 42 33 59 51
Aben: mandag - fredag: kl. 10-17 eller efter aflale, lørdag lukket.

**i*-"*""'tt"q

0UICK'SÆT FÆRDIGBEKLÆDT med staferinger lil h!rt g samllng:
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Ring og få tilsendt Avis
med mange andre

FffiJ"sr,W'd
Kompletsæt
lnkluderer 2-kanals fjernstyringsanlæ9, 30 min. lynoplader
samt 7,2V genopladeligt batteritil bilen, Grasshopper ll / Fighter Buggy

Begynderbilerne som er letbyggede og nemme at vedlige-
holde.

Grasshopper Kompletsæt 1548,-
FighterBuggy .......*Kompletsæt1598,-
Køb kuglelejesæt
samme-n måd sættet . . . . . . . , . . . .'T|LBUD 139,-

Køb kuglelejesæt
sammen med sættet

Opel Calibra Clifl skala 1:10
Mesterskabsraceren lra ITC serien i model.
Opbygget på TA03 chassis med bæltetræk
ogoliedæmpere .......-Kompletsæt2298,.

.. TTLBUD 369,-

Alle FG bilerne leveres med en
Waltluld 22 ccm bensinmotor,
som kører på almindelig 98 oktan
blyfri bensin med olieblanding. Bi
lerne leveres næsten færdigsam-

lede, der skal kun monteres hjul og karosseri, samt mon-

Stadium Blitzer / Beetle
De vilde off-roadere der kommer frem overalt.
Kraftigt chassis med oliedæmpere * Kompletsæt 2048,-

Køb kuglelejesæt sammen
med sættet .- TILBUD 169,-

Mercedes Racin Truck skala 1:6

teres radio.

Der medfølger ikke decals til bilerne. Disse købes separat,
så man kan selv vælge hvordan bilen skal dekoreres.

W Beetle skala 1:6
Kan leveres både som 0N & OFF-road racer. . . . . .7498,- 8498,-

Vi forhandler følgende mærker i R0-anlæg:
-{ Pol)lx)

Futaba Eruapnzr Acoms ffi l:tigee

Alle priser er incl. 25o/" moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.
ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.OO - 18.OO . LØRDAG EFTER AFTALE

En sprøjtepistol er en
Iangtidsinvestering, så det
er altid en god ide, at købe

det bedste med det sam-
me; den holder i mange år
Badger er det optimale i

spøjtepistoler, og uanset
hvad du skal bruge den til,
så findes der altid en mo-

del der passer.

Priser fra 170,-

Slrytlex2000m.RCAnlæg .........1795,-
Fjernstyret elmotordrage leveret som næstenfærdigmodel.
Denne sjove og usædvanlige flyvedrage er særdeles vel-
egnet til at begynde med radiostyring. Meget lidt skal
gøres, før modellen er flyveklar. Styret bliver dragen i alt
væsentlig over siderorfunkionen, En indbygget elektronisk
kontakt, der styres på den anden kanal kan til-og frakople
elmotoren, hvilket bevirker, at modellen stiger/lalder Mo-
dellens lave manøvredygtighed, sammenlignet med et fly,
gør at der jkke kræves nogen hurtig reaktion, hvis man
styrer forkert.. Når motoren er slået fra går llyvedragen
over i glldeflyvning og lander regulært på sit underslel.
Spændvidde 1800 mm

Send 20 kr ifrimær-
ker eller check og få
tilsendt
PROXXON katalog
med prisliste.

EN UVSSNL MED
KUALITETSV/ERKføJ

rhTfrFFVt



Her kqn du l<øbe
dit modelflveudstyr:
Nedenfor bringes en liste over hobblorhondlere, der hor et særligt u&olg of modelflyveudstyr.

Såfremt du ikke finder din forhondler på listen, eller hvis du i ørrigt finder feil i denne; så skriv til

Modelflyve Nyt, Nørrevænget 3, 5762V. Skerninge, eller ring på ilf . 62 24 12 55 i dogtimerne.

SIDEN 1948

- med samme familie bag disken!
trælister - balsa - lin6r - rør - tråd - silicone
- lim - værkloj - bygge- og skalategninger
til ily og sklbe m.m. Vl har det lornojeligt i

jll0l)liL rt IIOllllY
Frederiksborggade 23. 1360 Kbr. K.
Trf. 33 14 30 10
Ma,ti..lo,fre 12-17.|J. 10,13 c-:::: -..::

Storkøbenhovn:
l. C. Communicot.ons .. ................
Folehoven I 2, 2500 Volby
Mini Hobby
Tårnvej 303, 261 0 Rodovre

Flying Scole Moders .......................
Medelbyvei 54, 261 0 Rødovre

Modelshoppen

Brønshøivei 9, 2700 Brønshøi

Toke-Off

Ulspilsoger 1, 2791 Drogør
Lyngby Hobby Nyt ........ ..... . .

Tcrvet 9, 2800 Lyngby

Donsk Hobby, JS Teknik

Jernbonevej 3A, 2800 Lyngby

Hohe Modelhobby. ...... .. . . ........ 42 42 01 13

Øverødvei 
,l1, 

2840 Holte

A.PJ. Skolo Modelfly 4499 OO 30
Nordvænget I 2, 3520 Forum

SPECIAIE: BALSA, TEGNINGER

Josti Hobby .........47 38 15 69
Blommevong 2. 3550 Slongerup

Øvrige Siællond:
Onkel Buchs Legetøi ............. 47 38 39 59
Jernbonegode 38, 3600 Frederikssund

ECA .. 42 48 37 38

..75 28 04 55

..75 91 4s 40

.. 75 83 04 94

.. 86 12 36 15

Helikopler spec. Rotordiscen ..........75 88 54 54
Amlundvei 4, Linde Skov 7321 Godbierg
Fox75 88 54 54;
ww.rotordisc.dk/E-moil rotordisc@infogrindsted.dk

Frichsvej 25, 8464 Gøhen

Diurs Hobby
Nørregode 4, 8500 Grenå

Legelond

l-icspitolsgode 
,l5, 

8700 Horsens

Fircr Skolc Hobby .. .. .. ..... 86 67 64 64
Ræ,e:o,ee 5, BSCC Viborg
i'1 ) :lC33Y .

Vesiergoie 38, 8900 Ronders

Aolborg Hobby Service .............

Silver Stor Models ......................
Ø\svei35,9500 Hobro
Winkelmonn Legetøi l/S

.... 86 32 66 03

....7561 6011

.... 86 43 39 23

.... 98 t 2 13 l5

....... 98 52 02 55

....... 98 52 05 65

Norregode I B, 9000 Aolborg
Aolborg hobby Shop .... ......... . . .. . 98 13 62 63
Vesterbro 1 

'15, 9000 Aolborg
Leif O. Mortensens Hobby ........... .......98 31 94 22
Nørremorksvei 61 ,9270 Klorup
Skondinovisk Modelflyvecenter . . . . 98 46 21 44
P Munksvei 58, 9300 Sæby

Strømgode 3, 9800 Hiøning
Elechic Flight Equipment......... 98 43 4872
Sdr Jyllonds All6 12,9900 Frederikshovn

Model El-Teknik.. ........98 429022
Moriendolsvei I 05, 9900 Frederikshovn

Bornholm:
Dorthes Hobbystue ....................... ........ 56 9 5 I 4 49
Midgårdsvei 2, 37 00 Rønne

Til forhondlere of modelflyveudsiyr:

På denne side kcn du fa en >>fogtelefonbogsonnonce<(:

Ring på telefon 622412 55

for yderligere oplysninger

.. 36:.7 C3 33

36 41 50 46

.36700171

....31 28 34 49

.... 32 53 BB 05

.... 45 87 02 10

.... 45 BB 89 87

55
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